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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 002/2020– DF

O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT, LUÍS 

APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR, no uso de suas atribuições legais, com 

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

1985 (COJE);

CONSIDERANDO a eventual ocorrência de prisão, nas dependências 

deste Fórum, de cidadãos em virtude de cumprimento de mandados de 

prisão pela Assessoria Militar local;

CONSIDERANDO que, se a Assessoria Militar local tiver que conduzir os 

referidos presos até a delegacia de polícia civil para confecção do boletim 

de ocorrência e formalização dos fatos, o efetivo de policiamento interno 

ficará parcialmente desfalcado;

CONSIDERANDO que a eventual ausência dos referidos policiais militares 

para fins de empreenderem respectivas diligências podem comprometer a 

eficiência do serviço de segurança pública prestado no âmbito deste 

Complexo Judiciário;

CONSIDERANDO a decisão proferida no expediente Cia n. 

0700589-67.2020.8.11.0001, pela qual foi determinado por este Juiz 

Diretor ao Gerente de Custódia e Escolta Metropolitana responsável pela 

Carceragem deste Fórum, Sr. José Márcio Francisco de Figueiredo, que, 

no período das 08h às 15h, passe a proceder as diligencias necessárias 

ao recebimento dos cidadãos presos nas dependências deste Fórum em 

virtude de cumprimento de mandados de prisão pela Assessoria Militar 

local, submetendo-os ao exame de corpo de delito pela equipe do IML em 

atividade neste Fórum, a fim de que os respectivos custodiados sejam 

apresentados, de imediato, à Vara que expediu o mandado de prisão ou, 

se for o caso, ao magistrado em audiência de custódia;

RESOLVE:

Art. 1° - DELEGAR poderes aos policiais militares membros da Assessoria 

Militar deste Fórum, Sr. Sávio Pellegrini Monteiro – Ten Cel PM, Sr. Paulo 

Henrique Maia – Capitão PM e Sra. Márcia Silva de Oliveira Rodrigues – 1ª 

Sargento PM , para requisitarem à equipe do IML em atividade neste Fórum 

o exame de corpo de delito dos cidadãos presos nas dependências deste 

Complexo Judiciário em virtude de cumprimento de mandados de prisão 

pela Assessoria Militar local.

 Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e valerá 

até o dia 10 (dez) de janeiro de 2021.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se encaminhando cópia para Presidência 

deste Egrégio Tribunal de Justiça, à Corregedoria Geral da Justiça, à 

Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, à 

Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça, à Assessoria Militar deste 

Fórum da Capital, aos Juízos Criminais e Cíveis das Varas Especializadas 

em Família e Sucessões da Comarca da Capital, à Gestão Geral do Fórum 

da Capital, à Presidência da OAB/MT, à Gerência de Custódia e Escolta 

Metropolitana, à Diretoria Metropolitana de Medicina Legal e à Defensoria 

Pública Estadual, afixando-se cópia no átrio deste Fórum.

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

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Junior

Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426281 Nr: 14738-23.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TD6SNERDIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1426281, Nº Único 14738-23.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751975-73.2019.811.0001.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1378435 Nr: 3883-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CD6SNERDIDCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:20.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1378435, Nº Único 3883-82.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751920-25.2019.811.0001.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427671 Nr: 14952-14.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBAEEPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD7ONERDIDCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLANO GOULART - 

OAB:45.465/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Oficio 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi a Digitalização dos Autos Sistema Apolo 

Código 1427671, nº Único 14952-14.2019.811.0041, o qual fora 

transladado para o Processo Sistema CIA nº 0751941-98.2019.8.11.0001.

Valdilene Virginia de Moraes

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432707 Nr: 15894-46.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDQB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD6ODCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA SILVA DE QUEIROZ - 

OAB:26266/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Oficio 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi a Digitalização dos Autos Sistema Apolo 

Código 1432707, nº Único 15894-46.2019.811.0041, o qual fora 

transladado para o Processo Sistema CIA nº 0751915-03.2019.8.11.0001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1266980 Nr: 26669-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DO REGISTRO 

DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/201PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi a digitalização dos autos Sistema Apolo 

código 1266980, Nº Único 26669-91.2017.811.0041, o qual fora 

transladado para o processo Sistema CIA 0751590-28.2019.811.0001

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1387618 Nr: 5882-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DESTA 

CAPITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA VIDIGAL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a dogitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1387618, Nº Único 5882-70.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751823-25.2019.811.0001.

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1389540 Nr: 6441-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO QUARTO SERVIÇO NOTORIAL, 

PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019/CGJ, procedi nesta data a Digitalização dos Autos 

Sistema Apolo código 1389540, nº único 6441-27.2019.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751635-32.2019.811.0001.

Valdilene Virginia de Moraes

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424669 Nr: 14423-92.2019.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPSM, ROSEMARY PINTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:18250, 

RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedi nesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1424669, Nº Único 14423-92.2019.811.0041, o qual 

f o r a  t r a n s l a d a d o  p a r a  p r o c e s s o  S i s t e m a  C I A  n º 

0752069-21.2019.811.0041.

Benedita Alair da Silva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1343553 Nr: 18533-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFX PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

INVESTIMENTOS EIRELI, CARLOS EDUARDO ROMERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

2ª CIRCUNSCRIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento à Portaria nº 1021/2019/PRES e ao Ofício 

Circular nº 96/2019-CGJ, procedinesta data a digitalização dos autos 

Sistema Apolo código 1343553, Nº Único 18533-71.2018.811.0041, o qual 

fora t ransladado para o processo Sistema CIA n º 

0751930-69.2019.811.0001.

Benedita Alair da Silva

Decisão

CIA N°:

0716869-50.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

 Júlio Cesar Martins Adorno

Advogado:

 Júlio Cesar Martins Adorno – OAB/PR 70.254

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA n.:

0712850-98.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente:

 França França e Araujo Advogados e Associados

Advogado:

 Marcus Vinicius Araujo França – OAB/MT 13.408/B

Vistos etc.

 Considerando a comunicação anexa encaminhada pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(DCA/TJMA) na qual requer a suspensão de encaminhamento dos Pedidos 

de Restituições em virtude do prazo limite para a execução orçamentária e 

financeira do exercício de 2019 em cumprimento ao Ofício Circular nº 

009/2019 - Diretoria Geral, determino que os pedidos de Restituição de 

Valores de Custas Judiciais feitos à Diretoria do Foro de Cuiabá/MT 

permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 2020, momento no 

qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas as Comarcas a fim de 

regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA N°:

0741392-29.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente(s):

 Citavel Distribuidora de Veículos LTDA.

Advogado(A):

 Sofia Alexandra Mascarenhas – OAB/MT 7.102-B

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulado por Citavel Distribuidora de Veículos LTDA, por meio de seu 

representante legal, do valor pago a título de preparo recursal em razão do 

provimento do Recurso inominado.

 A despeito disso, imperioso consignar que o Capítulo V, Seção 9 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro 

Judicial, que trata das Custas Recursais e do Processo dos Juizados 

Especiais, mais especificamente, o art. 953,§1º dispõe que ao Juiz de 

Direito competirá deferir o pedido de restituição nos próprios autos em que 

o recurso foi integralmente provido, in verbis:

Art. 953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo.

 § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do preparo, 

nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido.

§ 2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído.

 Assim, considerando que se trata de hipótese expressamente prevista na 

CNGC, o presente pedido de restituição deverá ser dirigido ao Juízo da 

Causa. Além do mais, a Instrução normativa SCA n. 02/2011 – versão n. 

04, disponibilizada em 22/11/2019 no DJE n. 10624, prevê a possibilidade 

do requerimento de restituição ser endereçado ao Juiz Diretor da Comarca 

ou do Juizado Especial.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de restituição, uma vez que deverá ser 

requerido nos autos do processo em que o recurso foi integralmente 

provido.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

CIA n°:

0745221-18.2019.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

Requerente (s):

Advogado (s):

Nivaldo Oliveira da Cruz.

Nivaldo Oliveira da Cruz – OAB/MT 10.572-A

 Vistos etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Valores de Custas Judiciais 

formulada por Nivaldo Oliveira da Cruz, no valor de R$ 33,46 (trinta e três 

reais e quarenta e seis centavos).

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 4 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

Requerimento da parte ou Advogado ao Juiz Diretor da Comarca ou 

Juizado Especial;

Procuração Judicial com poderes específicos para “receber e dar 

quitação” dos valores a serem restituídos a serem restituídos (art. 105 do 

CPC) – caso o beneficiário não seja o “pagante da guia” de recolhimento 

das custas processuais ou “parte do processo”;

Contrato Social, quando o beneficiário for Pessoa Jurídica, número de 

CNPJ, data de nascimento de todos os Sócios, e-mail da empresa, e 

endereço completo;

 Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, número do 

CPF, data de nascimento, e-mail e endereço;

Dados bancários do beneficiário, (banco, agência, e conta corrente), não 

podendo ser conta poupança ou conta salário;

 Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Deferimento do(a) Meritíssimo(a)Juiz(a) Diretor(a) do Fórum ou Juizado 

Especial;

 Certidão ou Informação da divisão de custas do Departamento Judiciário 

Auxiliar – DEJAUX/MT, nos casos de não interposição de Agravo de 

Instrumento e não expedição de Certidão Negativa;

 Nos casos de restituição, com correção monetária dos valores 

provenientes de recolhimento a maior, em duplicidade ou indevido, o índice 

aplicado será a tabela de atualização monetária Gilberto Melo (tabela não 

expurgada) – HYPERLINK "ht tp: / /www.gi lbertomelo.com.br" 

www.gilbertomelo.com.br.

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Desse modo, tendo em vista que Nivaldo Oliveira da Cruz é o beneficiário, 

verifica-se a ausência dos (as) seguintes documentos/informações no 

pedido:

 Dados pessoais do beneficiário, quando for Pessoa Física, data de 

nascimento, e-mail, telefone e endereço;

Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do Gestor da 

Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme o caso, em 

se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade ou não 

utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado);

Apresentar as guias e comprovantes de pagamento.

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por oportuno, considerando a comunicação anexa encaminhada pelo 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (DCA/TJMT), na qual requer a suspensão de 

encaminhamento dos Pedidos de Restituição em cumprimento ao Ofício 

Circular nº 009/2019 – Diretoria Geral, determino que os pedidos de 

Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais feitos à Diretoria do 

Foro de Cuiabá/MT permaneçam suspensos até a abertura do orçamento 

de 2020, momento no qual o DCA/TJMT encaminhará comunicado a todas 

as Comarcas, a fim de regularizar a remessa dos Pedidos de Restituição.

Cientifique a requerente da suspensão, temporária, das restituições de 

valores e taxas judiciais até a abertura do orçamento de 2020.

 Cumpra-se.
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 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

 (assinado eletronicamente)

 Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA nº 0069677-76.2019.8.11.0000

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de concessão e conversão, em espécie, de 

licença-prêmio, formulado pelo(a) servidor(a) HUGO RODRIGUES 

PFANNEMULLER, matrícula 5727, Técnico Judiciário, designado para a 

função de confiança de Gestor Administrativo 3, lotado na Primeira e 

Segunda Varas Esp. da Infância e Juventude - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2014/2019.

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

Informação n° 001/2020/GRHFC, comunicou que o(a) servidor(a) é 

efetivo(a) e estável pelo artigo 24 da LC/MT 04/1990, bem como a 

ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei Complementar nº 

04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato 

Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Nos termos do artigo 30, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, compete ao Diretor do Fórum da Comarca na 

qual o servidor encontra-se lotado, conhecer e julgar os processos que 

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

servidores de 1ª Instância, cabendo recurso ao Conselho da Magistratura.

O instituto da licença-prêmio por assiduidade é um direito previsto na Lei 

Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado), 

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

 “Art. 109 Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses 

de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo 

efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo 

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 59, de 03 de fevereiro de 1999).”

 Destarte, além do exercício efetivo e ininterrupto do serviço público pelo 

período de 05 (cinco) anos, se faz necessário o enquadramento ao 

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

“Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período 

aquisitivo: I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão; II – afastar-se do 

cargo em virtude: a) licença por motivo de doença em pessoa da família, 

sem remuneração; b) licença para tratar de interesses particulares; c) 

condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; d) 

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

prevista neste artigo, na proporção de um mês para cada três faltas”.

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) HUGO 

RODRIGUES PFANNEMULLER, a fim de conceder a licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 27-10-2014 a 27-10-2019, condicionando o 

gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, observado a anuência deste 

e a conveniência do serviço público.

 Por fim, deixo de analisar o pedido de conversão de licença-prêmio em 

espécie, uma vez que excede a competência do Juiz Diretor do Foro, 

porquanto é de competência do Presidente do Tribunal de Justiça, 

conforme disposto no art. 35, XXXI do Regimento Interno e Portaria nº 

540/2010/DGTJ, art. 3º, devendo o servidor requerer diretamente no 

Tribunal de Justiça.

 Decorrido o prazo para eventual recurso, façam-se as anotações e 

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

 Intime-se o requerente via e-mail. Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

CIA Nº:

0700591-37.2020.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Requerente:

Vitória Severiana de Miranda

Advogada:

Dra. Maria Lúcia Silva de Aquino (OAB/MT 7.373)

 Vistos etc.

Trata-se de solicitação formulada por Vitória Severiana de Miranda, pela 

qual requer a restauração do registro civil com a expedição de 2ª via da 

certidão de nascimento da Sra. Vitória Severiana de Miranda.

Assevera que “é filha de Balbino Correa de Miranda e Ana Antônia de 

Miranda, nascido em 08/11/1952, registrada no Distrito do Coxipó do Ouro, 

na Comarca de Cuiabá, conforme cópia da Certidão de Nascimento anexa, 

sob o Termo nº39, folha 226, livro 01 De Registro de Nascimento, onde 

deveria encontrar o assento de nascimento de Vitoria Severiana de 

Miranda, registrada em 13 de novembro de 1952” (sic – andamento n. 2).

Esclarece que em “dezembro de 2019, a Autora requereu ao Cartório do 

3º Serviço Notarial e Registro das Pessoas Naturais de Cuiabá/MT, a 

segunda via da sua certidão de nascimento, e, foi informada pelo referido 

cartório que, o livro encontra-se totalmente danificado, tornando-se 

impossível o manuseio, impossibilitando assim a emissão da segunda vida 

da certidão de nascimento da autora, conforme consta na certidão anexa” 

(sic – andamento n. 2).

Salienta que “precisa da certidão de nascimento para atualizar a sua 

carteira de identidade e instruir o requerimento de beneficio previdenciário, 

em caráter de urgência, documentos primordiais para o deferimento do 

benefício requerido perante o INSS, que ainda, está em fase de análise” 

(sic – andamento n. 2).

Ao final, requer a “autorização judicial para proceder a Restauração de 

seu Registro Civil de Nascimento conforme a cópia da certidão de 

nascimento” (sic – andamento n. 2).

Pois bem. Os registros públicos têm por finalidade conferir autenticidade e 

segurança jurídica aos atos jurídicos de modo a lhes aferir plena eficácia e 

informações certeiras à disposição de toda a sociedade. Acerca da 

delimitação da competência dos juízes de direito e juízes diretores do Foro 

nessa seara, a legislação federal é omissa, deixando para que as 

normativas estaduais cogitem sobre o tema.

A respeito disso, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro Judicial 

(CNGCJ) dispõe que:

“Art. 292. Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT.

 Art. 293. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir as dúvidas suscitadas 

e as demais matérias referentes aos serviços dos Registros Públicos, nos 

termos do art. 52, inciso XXXIV, c/c art. 51, VII, do COJE/MT.

Nesse caminho, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro Extrajudicial (CNGCE) 

preceitua que:

 “Art. 104. Competirá ao Juiz Diretor do Foro decidir matéria não 

contenciosa referente a Registros Públicos e à Suscitação de Dúvida, 

conforme art. 52, XXXIV, do COJE e Provimento n.º 12/2013-CM.

(...)

Art. 929. Os pedidos de retificação, restauração ou suprimento de 

assentamentos no Registro Civil das Pessoas Naturais serão processados 

judicialmente, na forma legal, com exceção das permissões estabelecidas 

nesta consolidação para realizá-los na via Administrativa.”

 O art. 293 da CNGCJ ao expressar “demais matérias referentes aos 

serviços de Registros Públicos”, a normativa visa anunciar que, no tocante 

aos serviços notariais e de registro, exerce o Diretor do Foro as funções 

administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares que envolvam 

sua comarca, afastando de si o conhecimento e julgamento de matéria 

jurisdicional.

 Nessa senda, verifica-se que no caso em questão o Cartório do 3º Ofício 

da Comarca de Cuiabá/MT certificou a impossibilidade de atender ao 

pedido da requerente, tendo em vista que o livro no qual fora registrado o 

nascimento encontra-se sem condições de manuseio. Desse modo, ante a 

inutilização do registro, indispensável será outra forma de reconstituição 

do documento. Todavia, as ações que versam sobre Registros em análise 

a um caso concreto não refletem decisão de cunho puramente 

administrativo, mas sim processo que exige a atuação jurisdicional, de 

jurisdição voluntária, o que afasta a competência da Diretoria do Foro.

 Com efeito, o artigo 51, inciso VI, do Código de Organização Judiciária do 

Estado de Mato Grosso (COJE), prescreve que, in verbis:
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 “Art. 51: Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

(...)

 VI – processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos; a 

especialização de bens em hipoteca legal ou judicial; os feitos referentes 

às ações principais, constantes deste inciso, e todos os que delas 

derivarem ou forem dependentes;

 Outrossim, o Código anteriormente mencionado em seus artigos 51, VII e 

52, XXXIV é taxativo quanto à competência dos Juízes de Direito para 

processar e julgar os pedidos elencados, bem como quanto à competência 

do Juiz Diretor do Foro para resolver as dúvidas suscitadas pelos 

servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo 

quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos.

 Insta esclarecer que o excerto “e tudo quanto disser respeito aos 

serviços dos registros públicos” relaciona-se a resolver as dúvidas 

suscitadas em todas as matérias que envolvem o serviço dos registros 

públicos, visto que estes são procedimentos de natureza unicamente 

administrativa.

 Ademais, inobstante o inciso VI do artigo 51 não deixe expresso todos os 

tipos de ação a ser processadas nos juízos cíveis, mais adiante, o 

disposto no inciso X, alínea ‘b’, do artigo 51 corrobora com essa 

afirmação, veja-se:

 “Art. 51 Aos Juízes de Direito e Substitutos compete:

X - processar e julgar;

(...)

b) os feitos de natureza civil e comercial, não especificados nos incisos 

anteriores;”

Posto isso, diante das disposições legais e conceituais supracitadas, a 

competência para processar e julgar feitos referentes à Restauração de 

Registro Civil é do Juiz de Direito das Varas Cíveis, por conseguinte, 

deverá a parte buscar a esfera judicial para satisfazer a sua pretensão.

 Intime-se a requerente por meio de sua advogada via DJE para ciência e, 

após, arquive-se o expediente com as cautelas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá/MT

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1059546-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHIELLA E DONATTI - CONSULTORES E ADVOGADOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENI DONATTI OAB - SC19796 (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA OAB - SC21196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041292-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA N N BARROSO (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (REQUERENTE)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

MIRANDA E BARROSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAÚ UNIBANCO S.A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

DO ESTADO MT/PA - SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes requeridas para se 

manifestarem nos presentes autos sobre a petição de id 24986785 no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041292-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA N N BARROSO (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (REQUERENTE)

BARROSO E CORASSA LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

LEONISIA N N BARROSO - ME (REQUERENTE)

MIRANDA E BARROSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ITAÚ UNIBANCO S.A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

DO ESTADO MT/PA - SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo o requerido BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, por intermédio de seu/sua causídico(a) William 

Carmona Maya, OAB/SP 257.198, para, no prazo de 05 dias, regularizar a 

representação processual, juntando aos autos os atos constitutivos da(s) 

referida(s) pessoa(s) jurídica(s), bem assim procuração outorgada. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022449-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SANTANA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao AR negativo retro. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022398-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENELI TEREZINHA BENINCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao AR negativo retro. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1044887-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA MOREIRA OAB - MT16088/O (ADVOGADO(A))

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046181-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046413-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046413-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a requerida para, no 

prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos 

autos os atos constitutivos. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Cesar Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1039714-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1049213-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S BOSS MATTOZO (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SÍLVIA MARA LEITE CAVALCANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de S. Boss Mattozo Me, conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se o 

devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

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

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056958-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1050662-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI VALERIO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO SCHRAMM DE SOUZA OAB - RO4001 

(ADVOGADO(A))

AMANDA IARA TACHINI DE ALMEIDA OAB - RO3146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos: a) cálculo atualizado do 

crédito, até a data do pedido de recuperação judicial, com detalhamento 

das verbas que o compõem; b) documento comprobatório do crédito 

(certidão de crédito ou acordo homologado judicialmente), atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial; c) procuração outorgada, vez que 

o instrumento de mandato colacionado possui poderes apenas para ação 

trabalhista. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1038514-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LINO DE BARROS (EXEQUENTE)

AMELIA CECILIA OLIVEIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - 024.205.231-21 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Intime-se o Administrador Judicial para que informe se o crédito em 

questão é objeto de impugnação/habilitação de crédito, no prazo de 05 

dias úteis. Em caso positivo, deverá informar também o código do 

processo e a fase em que se encontra, bem como proceder à juntada de 
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cópia da petição inicial, documentos e eventual sentença. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-300 INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR

Processo Número: 1038514-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO LINO DE BARROS (EXEQUENTE)

AMELIA CECILIA OLIVEIRA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - 024.205.231-21 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Visto. Intime-se o Administrador Judicial para que informe se o crédito em 

questão é objeto de impugnação/habilitação de crédito, no prazo de 05 

dias úteis. Em caso positivo, deverá informar também o código do 

processo e a fase em que se encontra, bem como proceder à juntada de 

cópia da petição inicial, documentos e eventual sentença. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1046192-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. L. (REQUERENTE)

E. E. L. (REQUERENTE)

E. B. D. I. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. (REQUERIDO)

 

Visto. Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter 

Antecedente de Recuperação Judicial, distribuída no Plantão Judiciário, 

proposta por Extra Caminhões e Outros para que seja ordenada a 

suspensão do leilão designado para os dias 14 e 18/10/2019, nos autos nº 

1000566-20.2018.8.11.0033, e, subsidiariamente, em não sendo este o 

entendimento, que seja a presente ação recebida como inicial da Ação de 

Recuperação Judicial. Na decisão proferida pelo juiz plantonista, foi 

determinada a imediata distribuição dos autos a este Juízo, sob o 

argumento de que o leilão que as requerentes pretendem ver suspenso 

não foi designado de forma a causar surpresa que ensejasse a 

propositura da demanda em regime de plantão, não se tratando, portanto, 

de matéria própria de análise no Plantão Judiciário. Instruiu a inicial com os 

documentos. É a síntese do necessário. Decido. Tal como prevê o art. 303 

do CPC/2015, a tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência 

dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento 

de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem, é certo que a Lei 11.101/05 elenca 

em seu artigo 51 os requisitos indispensáveis ao ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial. De acordo com as alegações das requerentes as 

empresas que pretendem ingressar com o pedido de recuperação judicial 

sempre atuaram conjuntamente, realizando diversos negócios entre si, 

acabando por avalizar negócios de seus sócios, culminando em séria 

crise econômica, e consequentemente ajuizamento de várias execuções 

individuais. Como se vê do pedido, a execução individual da qual resulta o 

praceamento que se pretende ver sustado com presente medida, já foram 

designados 03 (três) leilões, sendo o primeiro em 18/02//2019, com 

segunda praça para 08/03/2019, onde houve arrematação do bem por Tio 

Ico Participações Administrações Ltda, que acabou por desistir da compra. 

O Segundo leilão, designado para 29/08/2019, em primeira praça, e 

03/9/2019, em segunda praça foi cancelado por ordem do Tribunal de 

Justiça, ao deferir o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial de 

terceiro interessado. Cassada tal decisão foi então designado o terceiro 

leilão, com a primeira praça designada para hoje. Sustentam as requeridas 

que considerada a necessidade da reunião dos diversos documentos 

exigidos pela norma de regência para o ajuizamento do pedido de 

recuperação judicial, que demanda grande extensão de tempo, e tendo em 

conta a proximidade do leilão designado para a data de hoje, não tiveram 

tempo hábil para instruir adequadamente o pedido. Pois bem, como se vê 

da própria narrativa das requerentes, ao contrário do que quer fazer 

acreditar, as execuções individuais iniciaram-se há longa data, sinalizando 

além de um cenário de crise que já daria suporte ao ajuizamento do pedido 

de recuperação judicial, que garantiria a suspensão do curso de ações e 

execuções contra as empresas, mantiveram-se inerte. Destarte, não 

podem nesta oportunidade, alegar surpresa com relação aos 

praceamentos iniciados em fevereiro do corrente ano, e 

consequentemente falta de tempo hábil para reunião da documentação 

necessária ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Por todo 

exposto, antes a falta dos pressupostos necessários INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDETE. 

Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048303-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERNANDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 

1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1053841-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER (REQUERENTE)

FRANCIELE PAULA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT12198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor reclamação trabalhista. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1055558-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO(A))

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 

1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1055568-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que restou impossibilitada a intimação da requerida, 

haja vista que ela se encontra sem advogado constituído nos autos 

principais até a presente data. Assim, impulsionando o feito, intimo o autor 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 

1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041847-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNANTE)

NUTRANA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046414-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte requerida 

para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, 

juntando aos autos a procuração outorgada ao advogado 

substabelecente. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046414-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO MARTIGNONI OAB - RS65244 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046410-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JP BALABAN & ADVOGADOS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFHAEL PIMENTEL DANIEL OAB - PR42694 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ARGES BALABAN OAB - PR70538 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de Mjb Vigilância e Segurança Ltda, 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

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

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 
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todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1060066-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Mjb Vigilância e 

Segurança Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

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

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

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1061133-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HWANDERSON LUIZ DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000323-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAAC DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando 

aos autos procuração outorgada, uma vez que o instrumento de mandato 

colacionado possui poderes apenas para propor reclamação trabalhista. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000324-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Lumen Construtora e 

Incorporadora S/A, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos certidão de crédito, 

atualizada até a data da decretação da falência. Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041810-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNANTE)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALINE FURTADO LEMOS (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência, formulado no id 26931752, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Intime-se o administrador judicial para 

providências. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1046848-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CALIXTO DE SOUZA OAB - SP229633 (ADVOGADO(A))

SALVADOR SCARPELLI JUNIOR OAB - SP102884 (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM OAB - MT26049/O (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ OAB - SP314350 (ADVOGADO(A))

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o(a) administrador(a) judicial para 

que providencie a publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do 

edital a que aludem os arts. 7º, § 2º, e 55, caput, ambos da lei 11.101/05, 

no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos. Consigno que o 

referido instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além 

de ter sido encaminhado via e-mail ao endereço eletrônico . Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1046848-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

EXTRA CAMINHOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OS CREDORES (REU)

Outros Interessados:

DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CALIXTO DE SOUZA OAB - SP229633 (ADVOGADO(A))

SALVADOR SCARPELLI JUNIOR OAB - SP102884 (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE ALVIAR ROTHER (TERCEIRO INTERESSADO)

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM OAB - MT26049/O (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ OAB - SP314350 (ADVOGADO(A))

COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS MARTINHO DAMASCENO VILELA OAB - GO31797 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

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

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

Processo: 1046848-58.2019.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(129) Polo ativo: EXTRA CAMINHOES LTDA e outros (2) Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS Finalidade: Proceder à 

intimação dos credores e interessados acerca do recebimento do plano de 

recuperação judicial da(s) empresa(s) EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA, 

EXTRA CAMINHOES LTDA e EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA, bem assim 

conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada pelo(a) 

administrador(a) judicial. Relação de credores: CLASSE TRABALHISTA: 

ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE, R$174.703,09; 

THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, R$22.516,50. CLASSE QUIROGRAFÁRIA: AGUILERA 

AUTO PEÇAS LTDA., R$3.952,17; BRASPRESS TRANSPORTES 

URGENTES LTDA., R$174,97; C.C.P.I. OURO VERDE DO MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT, R$10.130,25; CARLOS WEBLER, R$19.733,85; 

CLÁUDIA BARROS DA COSTA, R$9.294.384,27; COSAN LUBRIFICANTES 

E ESPECIALIDADES S.A., R$7.471,04; CUMMINS FILTROS LTDA., 

R$14.172,45; CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTORES E 

GERADORES LTDA., R$4.551,40; DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDA., R$207,50; EATON LTDA., R$263,65; HENRIQUE 

ALVES FERREIRA, R$6.882.821,26; ITAÚ UNIBANCO S.A., 

R$7.383.496,05; KAHASI SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

EM VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI, R$366,66; PAULO CEZAR 

OSSOCHI, R$ 37.724,52; SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA., R$65,00; 

SOUZA RAMOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., R$1.918,87; TODIMO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S.A., R$11.358,60; VETRASA 

COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA., R$1.110,48; WURTH DO BRASIL 

PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA., R$1.450,14. CLASSE ME/EPP: ATAL 

ATACADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 

EIRELI, R$2.983,30; ICE CAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI, R$631,14; 

JORGE RAGNINI, R$400,00; M PARTS DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES 

AUTOMOTIVOS LTDA., R$1.588,93; MAX PARTS DISTRIBUIDOR DE 

COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA., R$850,08; PARANÁ 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS LTDA., 

R$634,75; PODIUM COMÉRCIO E ATACADISTA E AUTOPEÇAS LTDA., 

R$200,08; R. M. DE OLIVEIRA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, 

R$620,00; SÓ PORTAS CENTRO AUTOMOTIVOS LTDA., R$315,00. TOTAL 

GERAL: R$ 23.880.796,00. Despacho/decisão: (...) 8 – Apresentado o 

Plano De Recuperação Judicial, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, contados da publicação desta decisão, conforme já consignado, 

Publique-se Outro Edital Contendo Aviso Aos Credores Sobre o 

Recebimento e Apresentação Do Plano De Recuperação, (art. 53, 

parágrafo único), consignando-se que os credores têm o prazo de 30 

(trinta) dias para manifestar eventual Objeção ao Plano de Recuperação 

Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da publicação do 2º Edital. 9 – 

Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser Apresentada Pelo 

Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, contados do fim do prazo do § 1º, do artigo 7º, LFRJ, que deverá ser 

publicada no mesmo edital de aviso de recebimento do plano (2º edital 

mencionado no item 8), o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus 

sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar Impugnação Contra A 

Relação De Credores Do Administrador Judicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do art. 8º, da norma em comento. (...) Advertências: Os 

documentos que lastrearam a elaboração da lista de credores 

encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado junto à 

administradora judicial nomeada por este juízo, Dux Administração Judicial, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça nº 2254, sala 603, Edifício American Business 

Center, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones (65) 3027-7219, (65) 

3027-7209 e (67) 99242-1096, e-mail contatomt@dux.adm.br, 

representada por Alexandry Chekerdemian S. Túlio. Os credores, o 

Comitê, as devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo 

de 10 (dez) dias corridos para apresentar diretamente ao juízo suas 

impugnações quanto aos créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 

11.101/05). Qualquer credor poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 

(trinta) dias corridos, objeção ao plano de recuperação judicial 

apresentado pelas devedoras (art. 55, caput, da lei 11.101/05). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da lei. Eu, Danilo Oliveira Carilli, Analista 

Judiciário, digitei. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1034641-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital EDITAL 

Processo: 1034641-27.2019.8.11.0041 Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

(129) Polo ativo: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP 

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

Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do recebimento 

do plano de recuperação judicial da(s) empresa(s) AGENCIA DE VIAGENS 

UNIVERSAL LTDA - EPP, bem assim conferir publicidade à relação nominal 

de credores apresentada pelo(a) administrador(a) judicial. Relação de 

credores: OBRIGAÇÕES NÃO SUJEITAS AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL (§§3º e 4º do art. 49 da LRF): Banco Bradesco 

S/A – créditos derivados das CCB’s n.º 351/1654937 e 761/1990499; 

Banco do Brasil S/A – créditos derivados dos contratos n.º 4002460 e 
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4610850, e parcela dos créditos decorrentes das CCB’s n. 4618526 e 

4619016; Banco Sicred S/A – crédito derivado do contrato da CCB 

B62130424-5. CRÉDITOS SUBMETIDOS AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (art. 41, LRF) CLASSE TRABALHISTA (inciso I): Albeniza dos 

Santos Oliveira Farias – R$ 1.038,00; Edenilda Dias de Souza – R$ 

3.051,25; Elenilson Catarino de Almeida – R$ 1.292,00; Fani de Fatima 

Fischer – R$ 1.453,50; Horácio Teixeira de Souza Neto – R$ 3.269,13; 

Luzimar Dias da Silva – R$ 1.101,00; Rogério Bueno e Silva – R$ 1.726,00; 

CLASSE QUIROGRAFÁRIA (inciso III): Azul Linhas Aéreas Brasileiras – R$ 

1.269.783,35; Banco Bradesco S/A – R$ 190.635,14; Banco do Brasil S/A 

– R$ 188.460,74; Banco Itaú S/A – R$ 184.459,11; Banco Santander S/A – 

R$ 97.032,27; Banco Sicredi – R$ 112.154,89; Confiança Viagens e 

Turismo – R$ 182.884,42; Gol Linhas Aéreas – R$ 570.000,00; Tam Linhas 

Aéreas – R$ 259.898,00; Unimed Cuiabá – R$ 21.239,26. 

Despacho/decisão: (...) 8 – Apresentado o Plano De Recuperação Judicial, 

no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, contados da publicação 

desta decisão, conforme já consignado, Publique-se Outro Edital Contendo 

Aviso Aos Credores Sobre o Recebimento e Apresentação Do Plano De 

Recuperação, (art. 53, parágrafo único), consignando-se que os credores 

têm o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar eventual Objeção ao Plano 

de Recuperação Judicial (art. 55, parágrafo único), contados da 

publicação do 2º Edital. 9 – Vindo aos autos a Relação De Credores A Ser 

Apresentada Pelo Administrador Judicial (art. 7º, § 2º), no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, contados do fim do prazo do § 1º, do artigo 7º, 

LFRJ, que deverá ser publicada no mesmo edital de aviso de recebimento 

do plano (2º edital mencionado no item 8), o Comitê, qualquer credor, o 

devedor ou seus sócios ou o Ministério Público, poderão apresentar 

Impugnação Contra A Relação De Credores Do Administrador Judicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 8º, da norma em comento. (...) 

Advertências: Os documentos que lastrearam a elaboração da lista de 

credores encontram-se à disposição de qualquer credor ou interessado 

junto à administradora judicial nomeada por este juízo, TS Auditoria e 

Administração Judicial Ltda – ME (nome fantasia Ijudice), pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 28.212.921/0001-37, com 

sede na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2000, sala 1007 

(Ed. Centro Empresarial Cuiabá), Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 

78.050-000, telefones (65) 3025-6703 e (65) 99973-6617, e-mail 

contato@ijudice.com.br, representada por Flaviano Kléber Taques 

Figueiredo. Os credores, o Comitê, as devedoras ou seus sócios e o 

Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias corridos para apresentar 

diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos créditos 

supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor 

poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, objeção ao 

plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras (art. 55, 

caput, da lei 11.101/05). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. 

Eu, Danilo Oliveira Carilli, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá, 14 de janeiro 

de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1034641-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

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

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para que 

providencie a publicação, na IOMAT e jornal de grande circulação, do 

edital a que aludem os arts. 7º, § 2º, e 55, caput, ambos da lei 11.101/05, 

no prazo de 05 dias, com comprovação nos autos. Consigno que o 

referido instrumento convocatório encontra-se colacionado ao feito, além 

de ter sido encaminhado via e-mail ao endereço eletrônico 

livia.mendonca@feo.adv.br. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1050653-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON ROMAO DOS SANTOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1040640-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA ROCHA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que, impulsionando os presentes autos, procedo à 

intimação da requerida para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1042182-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SALGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

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

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056634-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO INACIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

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

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1051495-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE MARTINS FONTES OAB - MT0011423A (ADVOGADO(A))

MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO OAB - MT9612/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

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

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041799-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041799-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))
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Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1056958-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO JOSE DOS REIS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o devedor, para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Credores (REU)

WANDERLEY RAMPEL (REU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (REU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (REU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (REU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (REU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (REU)

MARA SOUZA GALIANO (REU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (REU)

JULLY ENNY DE SOUZA (REU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (REU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (REU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (REU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

GASPAR HELENO ANDRE (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

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

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

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

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 17 de 2237



GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

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

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALMIR SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ VESPASIANO PECHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo os(as) subscritores(as) da(s) 

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 19885058, 20037123, 

20414261, 21764645, 21765696, 23352588, 24028192, 25266985 e 

26436172, para que realize(m) a distribuição em apartado, por 

dependência ao presente feito, nos termos do art. 10, § 5º, c/c art. 13, P. 

Ú., ambos da lei 11.101/05. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))
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ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Credores (REU)

WANDERLEY RAMPEL (REU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (REU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (REU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (REU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (REU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (REU)

MARA SOUZA GALIANO (REU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (REU)

JULLY ENNY DE SOUZA (REU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (REU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (REU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (REU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

GASPAR HELENO ANDRE (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

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

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

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

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

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

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALMIR SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 
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(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ VESPASIANO PECHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando os autos, intimo os(as) credores(as) Janaina 

Pereira da Matta Lopes, MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÃO, Lucas de 

Lima Ventura Santos, Ney Marcolino da Silva, Evaldo dos Santos Queiroz, 

Roberto Sales, José Vespasiano Peche, OAB/MT 15170, e Rogério Abdias 

de Morais, por intermédio dos(as) causídicos(as) Carolina Monteiro 

Camargo, OAB/MT 14694, Grisiely Daiany Machado Costa, OAB/MT 13744, 

Joana D´arc Soares de Melo Porto, OAB/MT 20.306-O, e Pedro Dias dos 

Santos, OAB/MT 17.132, para que realize(m) a distribuição em apartado, 

p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  p r e s e n t e  f e i t o ,  d a ( s ) 

habilitação(ões)/impugnação(ões) de crédito de id 21458694, 23517614, 

16296768, 24576380, 24781795, 24839000, 25267079 e 25397893, nos 

termos do art. 10, § 5º, c/c art. 13, P. Ú., ambos da lei 11.101/05. Cuiabá, 

17 de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Credores (REU)

WANDERLEY RAMPEL (REU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (REU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (REU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (REU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (REU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (REU)

MARA SOUZA GALIANO (REU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (REU)

JULLY ENNY DE SOUZA (REU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (REU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (REU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (REU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

GASPAR HELENO ANDRE (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 20 de 2237



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

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

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

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

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

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

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALMIR SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))
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ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ VESPASIANO PECHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar 

nos presentes autos sobre as petições e documentos de id 24398834, 

24627793, 24657058 e 24676064 no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de janeiro de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Credores (REU)

WANDERLEY RAMPEL (REU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (REU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (REU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (REU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (REU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (REU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (REU)

MARA SOUZA GALIANO (REU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (REU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (REU)

JULLY ENNY DE SOUZA (REU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (REU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (REU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (REU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (REU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REU)

GASPAR HELENO ANDRE (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

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

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

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

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)
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KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

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

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VALMIR SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO(A))

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOSÉ VESPASIANO PECHE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 
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CERTIDÃO Impulsionando os presentes autos, intimo o(a) terceiro(a) 

interessado(a) CUIABANA COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS, por 

intermédio de seu/sua causídico(a) Rodolfo Fernando Borges, OAB/MT 

13.506, para, no prazo de 05 dias, regularizar a representação 

processual, juntando aos autos os atos constitutivos da(s) referida(s) 

pessoa(s) jurídica(s), bem assim procuração outorgada, devidamente 

assinada. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Cesar Adriane Leôncio Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1006850-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIGIA HORN (TERCEIRO INTERESSADO)

KEYLLA PEREIRA OKADA OAB - MT16798/O (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANO KRINDGES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO QUEIROZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CAMILE DE BACCO PASQUALI OAB - RS69482 (ADVOGADO(A))

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELE BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEFA GOMES VIRGULINO (TERCEIRO INTERESSADO)

DARLÃ EBERT VARGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

 

Visto. ACL Comércio De Moveis E Decorações Ltda, ingressou com pedido 

de Recuperação Judicial, em 15/02/2019, sendo deferido o processamento 

do pedido em 20/02/2019, conforme decisão exarada no id 18183247. Na 

referida decisão também foi autorizado o parcelamento das custas 

processuais em 06 parcelas, ficando consignado que o não recolhimento 

da primeira parcela, implicaria na revogação do processamento da 

presente recuperação judicial. Manifestação do credor Ubaldo Antônio 

Fedatto pelo cancelamento da distribuição, ante o descumprimento da 

ordem judicial quanto ao recolhimento das custas processuais (id 

22747384). A fim de dar regular prosseguimento ao feito, pela decisão de 

id 24988666, foi determinada a intimação da recuperanda para comprovar 

o recolhimento das custas processuais referente às 03 (três) últimas 

parcelas, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Conforme certidão do Gestor Judiciário de id 26524719, 

apesar de devidamente intimada em 16/10/2019, na pessoa do seu atual 

patrono (Marcelo Falcão Ferreira), a recuperanda deixou de cumprir a 

determinação exarada por este Juízo. É a síntese do necessário. Decido. 

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial ajuizada por ACL Comércio 

De Moveis E Decorações Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 

02.961.567/0001-50, que iniciou suas atividades juntamente com a marca 

Todeschini, no ramo de móveis e decorações para ambientes de cozinha, 

dormitórios, salas, escritórios e espaços corporativos. Pela decisão de id 

24988666, foi determinada a intimação da recuperanda para comprovar o 

recolhimento das custas processuais das três ultimas parcelas, no prazo 

de 05 dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição. Verifica-se 

pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente intimada na 

pessoa do seu atual patrono (Marcelo Falção Ferreira) para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, a recuperanda ACL Comércio De 

Moveis E Decorações Ltda, não o fez no prazo assinalado, conforme se 

infere pela certidão do Gestor Judiciário de id 26524719. Oportuno 

destacar que para cumprimento de tal providência não se faz necessária 

à intimação pessoal da parte, valendo a intimação realizada em nome do 

advogado da devedora, pela imprensa oficial, consoante se infere pelos 

recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO 

PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL COM A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA 

–ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo o 

pagamento das custas iniciais no prazo concedido pelo juízo, é cabível o 

indeferimento da petição inicial, e consequente extinção da ação, sendo 

desnecessária a intimação pessoal da parte, como condição para 

determinar a medida. 2. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, 

porquanto, já formada a triangularização processual. 3. Ante o princípio da 

causalidade, perfeitamente cabível a condenação do embargante/apelante 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente 

porque houve a triangularização da relação processual. (TJ/MT, RAC n.º 

24027/2018, Relª Desª. Serly Marcodnes Alves, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei) 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (TJ/MT, RAC 122441/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no 

DJE 05/03/2018) (destaquei) No mesmo sentido é o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da 

distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de 

prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) 

(destaquei) PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, 

por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia 

intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 

princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso 

Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. 

(STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª 

Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (destaquei) Assim, 

considerando que apesar de intimada, a recuperanda não promoveu o 

recolhimento das custas processuais referente as três últimas parcelas, e 

nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, descumprindo assim, a 

decisão judicial proferida por este juízo no id 24988666, o cancelamento 

da distribuição é medida que se impõe. Parte Dispositiva: I – Determino o 

cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, do Código de 

Processo Civil/2015, ante o descumprimento da ordem judicial que 

determinou o recolhimento das custas processuais (id 24988666). II – 

Revogo a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial 

de ACL Comércio De Moveis E Decorações Ltda (id 18183247), oficiando 

aos Juízos competentes para as providências que entenderem cabíveis. III 
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– Oficie-se, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que 

proceda a retirada das anotações nos atos constitutivos da empresa ACL 

Comércio De Moveis E Decorações Ltda, a denominação “Em Recuperação 

Judicial”. IV – Dê Ciência ao Ministério Público e, comunique-se, por cartas, 

à Fazenda Pública Federal e de todos os Estados e Municípios em que o 

devedor tiver estabelecimento. V – Revogo a concessão da Tutela de 

Urgência concedida à recuperanda no id 18882597, devendo a Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A, ser devidamente intimada 

desta decisão. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034379-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.CUIABÁ, 

17 de abril de 2019.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021885-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

João Paulo Fortunato (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

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

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

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

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

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

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

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

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041817-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Defiro o pedido de id 26531574, e concedo o prazo de 05 dias úteis 

para a regularização da representação processual. Decorrido o prazo 

acima assinalado, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017893-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA OAB - MT0006780A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO MORO BASSIL DOWER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a manifestação e documentos juntados pela Caixa Econômica 

Federal (id 19287999), intimem-se a recuperanda e o administrador judicial 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041817-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Defiro o pedido de id 26531574, e concedo o prazo de 05 dias úteis 

para a regularização da representação processual. Decorrido o prazo 

acima assinalado, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1323610 Nr: 14204-16.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIN ROBSON BORGES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 
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MENDES - OAB:8361/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, a titularidade das quotas foi restabelecida para JOSÉ 

OSMAR BORGES e AGROPECUÁRIA SANTA JÚLIA S/A, no valor e 

percentual do capital social inicial de R$ 6.706.620,00 cada e 50% cada.É 

de se observar que a sentença modificou o cenário apresentado nos 

autos da falência da COTTON KING e do inventário JOSÉ OSMAR 

BORGES, a medida em que afastou a qualidade de sócio falido de ALAIN 

ROBSON BORGES, assim como sua responsabilidade pela nota 

promissória, que embasou o pedido de ARIANE SOUZA FERREIRA 

VALADÃO.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VI do Novo Código de Processo 

Civil.Com relação à condenação de ALAIN ROBSON BORGES ao 

pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da massa falida, 

posto que este mesmo conhecedor da existência da mencionada AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (código 355629), quedou silente e, caso tivesse 

mencionado, por certo que o presente INCIDENTE não teria sido 

instaurado.Condeno a requerente ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), considerando o tempo despendido, o grau de zelo do 

profissional e o local da prestação (CPC/2015 – art. 85, §§ 8º e 

10º).Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da falência 

(459997) e do inventário (324808).Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1010235 Nr: 27671-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MODELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565/MT

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

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847490 Nr: 50992-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, GRUPAL CORRETORA 

DE MERCADORIAS LTDA, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, 

ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO 

AGROINDUSTRIAL LTDA, JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, BANCO SAFRA, 

OLI BALTAZAR LERMEN, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, RADIO FM MORENA LTDA, BANCO 

CITIBANK S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INDUSVAL S/A, ITAU 

UNIBANCO S/A, BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER S/A, SAYBOLT 

CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 

KALSING LTDA, L. L. L. TRANSPORTES LTDA, AGREX DO BRASIL S.A, 

AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, PIATÃ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 

PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, APARECIDA DIVINA 

MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA, 

ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, PAULO ROBERTO PALHANO, 

BIC BANCO S/A, ITAHUM COMÉRCIO TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO 

LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGÓCIOS LTDA, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, SPERAFICO DA 

AMAZONIA S/A, GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, 

PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO ALVES PALHANO, 

ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA, TERRA MERCADORIAS CORRETORA 

DE INVEST, REAL CAÇAMBA LTDA, CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, 

HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, AGEMED SAÚDE S/A, 

UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, INVISTA 

CRÉDITO E INVESTIMENTO S. A, Cummins Vendas e Serviços de Motores 

e Geradores LTDA, KASSIANA CAPELEZZO PALHANO, DB COMERCIO 

ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS LTDA - ME, ROOT BRASIL 

AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME, CARLOS MARIO VIRGINIO ZANI, 

JACQUELINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, SILVANA APARECIDA DE JESUS 

CORREA, G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A, 

TIAGO ALVES PLAHANO, FORMAX AGROCIENCIA LTDA, INCENTIVO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV - PERÍCIA, AUDITORIA E CONSULTORIA 

CONTÁBIL, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ADRIANA LERMEN BEDIN - OAB:10937, ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CABRAL - OAB:90.744/RJ, ANDRÉ BIANCHINI - 

OAB:OAB/RS 68.985, ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - OAB:12.560/MT, 

ANDRÉ RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:165.202-A/SP, ANDRÉ 

ROBERTO MALLMANN - OAB:OAB/RS 22.940, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, ANGÉLICA DEWES - 

OAB:OAB/RS 72.644, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, 

ARIANE COSTA AUGUSTO - OAB:296044/SP, BEATRIZ F. NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:20.080-MT, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO 

- OAB:14559, CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - 

OAB:132.306/SP, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CYLMAR PITELLI TEIXEIRA 

FORTES - OAB:107.950/SP, DANIEL ZAMPIERI BARION - OAB:7519, 

DÁRCIO VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/RS 3.806, DARIEL ELIAS DE 

SOUZA - OAB:11.945-B/MT, EDIVAL MORADOR - OAB:24327/PR, 

EDUARDO J. B. MATWIJKOW - OAB:337406/SP, ELAINE FERREIRA 

SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2915, EMMANOEL ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, ENIO BASSEGIO - OAB:OAB/RS 14.976, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

EVANDRO SANTOS DA SILVA - OAB:5726-B/MT, FABIANA RIBEIRO 

MAGNO - OAB:16.517, FABIANA RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, 

FÁBIO ARAUJO GOMES - OAB:43.318/PR, Fábio Rosas - 

OAB:131.524/SP, FADI HASSAN FAYAD KHODR - OAB:OAB/SP 344.210, 

FELIPE NOLETO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 27123, Fernando 

Akyoshi Moraes Hayashida - OAB:11758/MT, FLAVIA AGAPITO 

CAMPOS - OAB:167.249/RJ, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.751/MT, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

GASTÃO MEIRELLES PEREIRA - OAB:130203 SP, GISELLE TONINI - 

OAB:OAB/RS 91850, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:57752/RS, Hélio 

Vicente dos Santos - OAB:141.484-SP, HENRIQUE RUSCHEL - 

OAB:OAB/RS 73.296, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, 

JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, JAQUELINE PROENÇA 

LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

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

VALÉRIO JÚNIOR - OAB:17.529 - MT, KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT, LASTHENIA DE FREITAS VARÃO - 

OAB:4.695/MT, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUCAS JOSÉ MARIANI - OAB:OAB/RS 55.788, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498/MT, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO 

TAVARES - OAB:3961/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MARCIO YOSHIHARU 

HIRATSUKA - OAB:OAB/SP 169.290, MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425-B/MT, MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS - 
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OAB:16.861, MARINA LIMA RASSI - OAB:16097, MARINA MOTT 

RUGGIERO - OAB:OAB/SP 207.419, MÁRIO APPEL BASSEGIO - 

OAB:OAB/RS 86.789, Mario Cardi Filho - OAB:3.584-B, MAYRA 

KATITA ALVAREZ ROSENDE BUENO - OAB:320.323/SP, MIRELLA 

GUEDES CAMPELA - OAB:OAB/SP 203.715, NADIA TARDE KUHNEN 

SULAS - OAB:8.658, NAGIB KRUGER - OAB:4.419/MT, NATALY DE 

SOUSA DIAS - OAB:48546, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:OAB/MT 9845, OTAVIANO MUNIZ DE 

MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JR. - 

OAB:7683, PABLO CESAR NUNES BORGO GUIMARÃES - 

OAB:160.721/RJ, PAULO WAGNER PEREIRA - OAB:OAB/SP 83.330, 

RAFAEL BRIZOLA MARQUES - OAB:OAB/MT 76.787, RAFAEL LARA 

MARTINS - OAB:OAB/GO 22.331, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

ROSANA DE SEABRA - OAB:98996/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/MT, SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - 

OAB:OAB/SP 133.794, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, SARA DE 

LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B, SILVIA MARA 

DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT, STEFANY FERREIRA DE 

ALMEIDA BARRETO - OAB:388992, STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA 

BARRETO - OAB:388992/SP, THAIS DE SOUZA FRANÇA - OAB:311978, 

THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP, THAMI DOS SANTOS 

REQUENA - OAB:SP 363873, THIAGO BARBOSA AZAMBUJA - 

OAB:OAB/RS 63410, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT, VICTOR 

KENDI OIKAWA FURUMOTO - OAB:372.551/SP, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, passo a fazer as seguintes deliberações:1 – Em consonância 

com o parecer ministerial de fls. 507/508 dos autos do INCIDENTE DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS de Código 1323625, ratificado à fl. 15.180-verso 

do presente feito falimentar, determino que seja EXPEDIDO ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do administrador judicial da quantia de R$ 14.378,89 

(quatorze mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos). 

2 – Pelas razões acima expostas, o pedido de para imissão da massa 

falida na posse dos imóveis rurais denominados Fazenda Vô Zeca II, Vô 

Zeca IV, Vô Zeca V, e Vô Zeca VI, será analisado nos autos da AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, que foi remetida para este Juízo pelo 

magistrado da Comarca de Ribeirão Cascalheira (MT), devendo o Sr. 

GESTOR JUDICIÁRIO encaminhar o referido processo à conclusão. 3 - 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o contrato 

entabulado às fls. 16.067/16.071 (volume 78).4 – DETERMINO que seja 

imediatamente encaminhado à conclusão o INCIDENTE PROCESSUAL de 

código 1417184.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1096079 Nr: 8896-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ALMIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W4 CONSTRUTORA LTDA, WANDERCY CIRILO 

DE SOUSA, WILSON MAGALHAES DA SILVA, WELLINGTON GONÇALO 

OLIVEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 Desse modo, ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido 

formulado pelo autor com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

processo Civil/2015.CONDENO o autor ao pagamento das despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o 

tempo despendido, que houve dilação probatória, o grau de zelo do 

profissional e o local da prestação (CPC – art. 85, §2°), mas suspendo a 

sua exigibilidade, uma vez que lhe concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita (fl. 05) Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. P.I.C.Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1443197 Nr: 18612-16.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SANTANA DOS SANTOS

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

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

OAB:21797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por DAMIÃO SANTANA 

DOS SANTOS, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCEIRA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1444221 Nr: 18845-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELI DA SILVA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDES SALGADO - 

OAB:425.762 OAB SP, CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por DELI DA SILVA, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que, conforme 

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

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 27 de 2237



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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1444965 Nr: 19004-53.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS SANTOS MAIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE MODESTO DA CRUZ - 

OAB:182.125/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por JOSÉ LUIS SANTOS 

MAIA, por dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA, 

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1445067 Nr: 19021-89.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDORIO - 

OAB:18.875/MT, NÚBIA DA SILVA ROCHA - OAB:21.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

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

FERREIRA RODRIGUES, por dependência aos autos da recuperação 

judicial de GLOBAL ENGENHARIA ELÉTRICA S/A, que, conforme autoriza o 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1445068 Nr: 19022-74.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON GUILHERME DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENGENHARIA ELÉTRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA REGINA POLIDORIO - 

OAB:18.875/MT, NÚBIA DA SILVA ROCHA - OAB:21.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por JEFFERSON 

GUILHERME DE MELO, por dependência aos autos da recuperação judicial 

de GLOBAL ENGENHARIA ELÉTRICA S/A, que, conforme autoriza o §5º, 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1445113 Nr: 19039-13.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIAO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:108072/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta pela UNIÃO, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de TUT TRANSPORTES 

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF.
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Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1444448 Nr: 18895-39.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA FERNANDES SALGADO - 

OAB:425.762 OAB SP, CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1205056 Nr: 6496-46.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLADEMIR APARECIDO CAMARGO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

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

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fl. 43, 

haja vista que não houve a escorreita intimação do administrador judicial: " 

Visto. VLADEMIR APARECIDO CAMARGO ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA, com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 5.750,00, no quadro geral de credores. O Administrador 

Judicial se manifesta pela inclusão do crédito do habilitante (fl. 

20/21).Embora devidamente intimada, a recuperanda permaneceu inerte, 

conforme certidão de fl.41. Parecer do Ministério Público pela não 

intervenção no feito (fls. 42). É o relatório. Decido."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

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

TRABALHO

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

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

CCBBMS-CB, OA

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

SILVA - OAB:6565, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, 

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - PROMOTORA DE JUSTIÇA - 

OAB:PROMOTORA, FABIANA RIBEIRO MAGNO - OAB:16.517, FABIANA 

RIBEIRO MAGRO - OAB:16517/MT, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, NADIA TARDE KUHNEN SULAS - 

OAB:8.658, OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR - OAB:188139/SP, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, SANDRO 

TICIANEL - OAB:6877/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8.455, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

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

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

ROSANGELA HETZEL - OAB:8.244-B/MT, DRUMOND E FERNANDES 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, JUSSARA OLIVEIRA 

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

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

OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Face ao exposto, passo a fazer as deliberações:1 – HOMOLOGO para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o contrato entabulado às fls. 

2328/2332 (volume 12).2 – HOMOLOGO a venda do veículo Fiat Uno Mille 

Way, placa NPM-4072, para WLADEMIR MOTTA BARBOSA, pela quantia 

de R$ 6.5000,00, devendo o produto da venda ser depositado em conta 

judicial vinculada ao presente incidente.3 – DEFIRO O PEDIDO 

FORMULADO PELO AJ para, em consonância com o parecer ministerial (fl. 

1809), autorizar a venda antecipada da carreta agrícola basculante marca 

Baldan com capacidade de 4,500 kg, pelo valor igual ou aproximado ao 

consignado no laudo de avaliação, devendo o produto da venda ser 

depositado em conta judicial vinculada ao presente incidente.3.1 – 

ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MP para manifestação sobre o pedido 

formulado no item “e” de fl. 2326, de autorização para venda antecipada 

do veículo Uno Mille Way, placa OAY-6671.4 – INTIMEM-SE OS FALIDOS, 

na pessoa de seus advogados constituídos nos autos principais para 

manifestação sobre o pedido formulado pelo administrador judicial às fls. 

324 e 2326/2327 (item “g”), em 48 horas. 4.1 . 4.2 – Decorrido o prazo ora 

assinalado, certifique-se, ENCAMINHANDO OS AUTOS AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO para parecer sobre o pedido de fls. 324 e 2326/2327 (item “g”).5 

- EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA na forma pretendida pelo 

administrador judicial no item “b” de fl. 2321, que já foi objeto da decisão de 

fl. 236/236-verso (volume 02) e fl. 6 – DEFIRO O PEDIDO FORMULADO no 

item “c” de fl. 2323, para determinar a avaliação do trator arrecadado na 

PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.6.1 – DEFIRO 

AINDA o pedido formulado no item “c” de fl. 2323, para que seja trasladado 

para o presente incidente a as informações mencionadas pelo 

Administrador Judicial. 7 – EXPEÇA-SE OFÍCIO AO INTERMAT –, na forma 

pretendida pelo administrador judicial (item “f” de fl. 2326).Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1216959 Nr: 10525-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO, ALINE 

BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPI ASSESSORIA CONSULTORIA 
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PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

OAB:9229/MT, MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ - OAB:13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fls. 70, 

haja vista que não houve a escorreita intimação das partes: "Visto. 

DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO ingressou com o pedido 

inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de ACPI 

ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & INFORMÁTICA LTDA, 

com sua consequente inclusão do valor de R$ 35.000,00, no quadro geral 

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

necessários. Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito 

(fls. 49/50).

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls 57/59 e 

61/63). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito 

veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 35.000,00, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0001152-60.2016.5.23.0001. Considerando que o habilitante atendeu aos 

requisitos legais, especialmente quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como o Administrador 

Judicial e a recuperanda não se opõe ao pedido, o crédito da autora deve 

ser incluído, a fim de constar a importância de R$ 35.000,00. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de DANIELLA CHRISTINA BARROS DE CARVALHO, no 

quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 35.000,00, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade.

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029359 Nr: 36507-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SABINO DA SILVA - EPP, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, ROTA OESTE 

VEICULOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S/A, BANCO VOLVO (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S/A, AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA 

LTDA., RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, ADRIANO CARELLO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FABIOLA MESQUITA - OAB:23926-A, LEANDRO 

GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - 

OAB:25276, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:313182, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela recuperanda às fls. 

2079/2096, ficando desde já autorizada a adoção de medidas cabíveis 

pelos credores fiduciários, visando à retomada dos bens.Expeça-se o 

n e c e s s á r i o . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . 

.............................................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402281 Nr: 9480-32.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER DA SILVA PERNET, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

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

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

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

OAB:OAB/MT 9229

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fl. 38, 

haja vista que não houve a escorreita intimação do administrador judicial: " 

Visto. Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO 

À RELAÇÃO DE CREDORES proposta por WAGNER DA SILVA PERNET 

junto a falência de COTTON KING LTDA, a fim de que conste o valor de 

R$21.163,03, no quadro geral de credores. A falida e o Administrador 

Judicial se manifestam pela retificação do crédito do habilitante, nos 

moldes pretendidos na exordial (fls. 33/34). Parecer do Ministério Público 

pela não intervenção no feito (fls. 35/37).É o relatório. Decido. O presente 

pedido de habilitação de crédito veio instruído com os documentos 

oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito 

no valor atualizado de R$21.163,03, resultante dos autos da reclamação 

trabalhista nº 0154500-11.2010.5.23.0001. Considerando que o 

impugnante atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto a 

atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a falida e o Administrador Judicial não se opõem 

ao pedido, o crédito do autor deve ser retificado, a fim de constar a 

importância de R$21.163,03. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido, e em consequência, determino que o administrador judicial proceda 

à retificação do crédito de WAGNER DA SILVA PERNET, no quadro de 

credores da falida, para que passe a constar o valor de R$21.163,03, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

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

necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405826 Nr: 10292-74.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FRANCISCO NUNES DA SILVA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 9140, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fls. 19, 

haja vista que não houve a escorreita intimação do administrador judicial: " 

Visto. Trata-se de pedido de HABILITAÇÃO recebida como IMPUGNAÇÃO 

À RELAÇÃO DE CREDORES proposta por RAQUEL FRANCISCO NUNES 

DA SILVA junto a falência de COTTON KING LTDA, a fim de que conste o 

valor de R$15.642,47, no quadro geral de credores. A falida e o 

Administrador Judicial se manifestam pela retificação do crédito do 

habilitante (fls. 14/15). Parecer do Ministério Público pela não intervenção 
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no feito (fls. 16/18). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação 

de crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do 

Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de 

R$15.642,47, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0154500-11.2010.5.23.0001. Considerando que o impugnante atendeu aos 

requisitos legais, especialmente quanto a atualização do crédito conforme 

dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a falida e o 

Administrador Judicial não se opõem ao pedido, o crédito da autora deve 

ser retificado, a fim de constar a importância de R$15.642,47. Ante o 

exposto, julgo procedente o presente pedido, e em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

RAQUEL FRANCISCO NUNES DA SILVA, no quadro de credores da falida, 

para que passe a constar o valor de R$15.642,47, classificado como 

trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por não existir litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405828 Nr: 10293-59.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO OLIVEIRA ALVES, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES - 

OAB:5241-E, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fls. 19, 

haja vista que não houve a escorreita intimação das partes: "Visto. PAULO 

DE OLIVEIRA ALVES ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à falência de COTTON KING LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 7.103,36, no quadro geral de credores. O 

Administrador Judicial e a falida se manifestam pela inclusão do crédito do 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 13/15). Parecer do 

Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 16/18). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 7.103,36, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 01091.2019.001.23.00-8. 

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a falida e o Administrador 

Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim 

de constar a importância de R$ 7.103,36. Ante o exposto, julgo procedente 

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

PAULO DE OLIVEIRA ALVES, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 7.103,36, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405829 Nr: 10294-44.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS TOMAZ DOS SANTOS, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

OAB:9229MT

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fls. 20, 

haja vista que não houve a escorreita intimação das partes: "Visto. LUIS 

TOMAZ DOS SANTOS ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à falência de COTTON KING LTDA, com sua consequente 

inclusão do valor de R$ 8.248,10, no quadro geral de credores. O 

Administrador Judicial e a falida se manifestam pela inclusão do crédito do 

habilitante, nos moldes pretendidos na exordial (fls. 14/16). Parecer do 

Ministério Público pela não intervenção no feito (fls. 17/19). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 8.248,10, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0010348-65.2014.5.14.0101. 

Considerando que o habilitante atendeu aos requisitos legais, 

especialmente quanto a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 

9º, inciso II, da Lei 11.101/2005, bem como a falida e o Administrador 

Judicial não se opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim 

de constar a importância de R$ 8.248,10. Ante o exposto, julgo procedente 

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

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

LUIS TOMAZ DOS SANTOS, no quadro de credores da falida, no valor de 

R$ 8.248,10, classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152746 Nr: 32969-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMIR DE SOUZA PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA AVILA ANTUNES - 

OAB:7652/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

Rosimar Pino Zorzim - OAB:5908-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18.866/MT, IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956/O/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Conforme determinação, fls. 111, intimo a recuperanda para, em 5 dias 

úteis, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1412741 Nr: 11766-80.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA, VANESSA TOMAZETI 

CARRARA DE FIGUEIREDO, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - 
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OAB:5967/MT, VANESSA T. CARRARA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 

4.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:16.707, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13.562/MT

 Procedo à intimação do administrador do Juízo para, em 5 dias, 

manifestar-se sobre os termos da petição dos Habilitantes e documentos 

acostados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133599 Nr: 24450-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024/O

 Certifico que os Embargos de Declaração, publicados no DJE n. 10.526, 

em 04/7/2019, opostos pela Recuperanda, ora Embargante, são 

tempestivos, ato contínuo, intimo o Requerente, ora Embargado, para, 

querendo, contrarrazoar os Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267893 Nr: 26987-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEWAI THOMAS PAIXÃO, FABIOLA BRITO DE FREITAS, 

EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA (GETÚLIO GRILL)

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763/A, 

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Renovo à intimação da Administradora Judicial para, em 5 dias úteis, 

manifestar-se, conforme determinado em decisão de fls. 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1392575 Nr: 7261-46.2019.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 

165.374

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

OAB:8455/MT

 Instada a se manifestar, a devedora não o fez, ato contínuo, conforme 

determinação, intimo o administrador do Juízo para, em 5 dias úteis, emitir 

parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1403010 Nr: 9631-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EDSON ARAUJO JABUR, MARIA DE 

FATIMA ARAUJO, CARLA HELENA GRINGS

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

OAB:3.897-E/MT, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282

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

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

OAB:7.187/MT

 Após cadastro no Sistema Apolo da administradora do Juízo, intimo-a 

para, em 5 dias úteis, emitir parecer, conforme determinação da MM.ª 

Juíza, fls.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1421748 Nr: 13751-84.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FERREIRA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031

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

SOUZA - OAB:326004, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13-754-B, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Instada a se manifestar, a Recuperanda não o fez, ato contínuo, 

conforme determinação, intimo a administrador do Juízo para, em 5 dias 

úteis, emitir parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1372024 Nr: 2443-51.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CM Administração 

Judicial e Pericias Ltda – EPP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

INFORMATICA LTDA, DIGITECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FABIO FIEL PAVONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, MARCELO PESSOA - OAB:6734 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT
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 Procedo à intimação da Habilitante para, em 5 dias, manifestar-se sobre 

os termos do pleiteado pelo Requerido, bem como sobre o parecer do 

Administrador Judicial e do Membro do Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309094 Nr: 10665-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDCCEPL, AAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCEPL, LFF, SPDCF, BPF, COCCEFDIEDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Oliveira de Assis - 

OAB:183.736, VINÍCIUS ANTÔNIO MOTTA FREITAS - OAB:242.090

 Face ao exposto, passo a fazer as seguintes deliberações:I – INDEFIRO o 

cadastramento dos advogados WILLER TOMAZ e WILLER TOMAZ 

ADVOGADOS ASSOCIADOS.II – INDEFIRO o pedido dos advogados 

WILLER TOMAZ e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS para 

expedição de certidão de objeto e pé.III – Cumpridas que sejam as 

determinações supra, voltem-me os autos conclusos para análise das 

demais questões pendentes. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1445686 Nr: 19206-30.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

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

INFORMATICA LTDA, CM Administração Judicial e Pericias Ltda – EPP, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, THAIS SVERSUT 

ACOSTA - OAB:9634/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - 

OAB:17.089, VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950-MT

 Visto.

 Trata-se de habilitação retardatária interposta pela UNIÃO, por 

dependência aos autos da recuperação judicial de ROSCH 

ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA E OUTRA, que, 

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

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma 

do artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 215922 Nr: 24716-15.2005.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA, IRMÃOS PESSOA COMERCIAL DE MÁQUINAS E PEÇAS 

LTDA, SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, VIAÇÃO 

JUINA LTDA, TELEFONICA BRASIL S/A, JEAN CARLOS BUENO TEODORO 

E PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO, SÔNIA ROSA PAIM BIASI, MARIA 

APARECIDA DE ARAÚJO SILVA, JOANA SANTANA DA COSTA, JOAO 

REUS BIASI, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA, 

NADIR ANTUNES DE SOUZA, CARMEM LIDIA FERREIRA DA SILVA, PAULA 

CRISTINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lopes Sandim - 

OAB:4.428, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES - OAB:6095, ANDRÉ 

CASTRILLO - OAB:3990/MT, FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - 

OAB:17.065/BA, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070/MT, 

Joanita Monteiro de Almeida - OAB:20471/E, JOÃO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, PABLINE MAYARA BARBOSA BELFORT MEDEIROS - 

OAB:23-873-0, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032, vinícius 

maurício almeida

vinícius maurício almeida - OAB:10445-MT, WALLESKA SOUZA DE 

CARVALHO - OAB:18639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não há que se perquirir, nesta oportunidade, na possibilidade de utilização 

do produto da venda dos ativos, analisada em incidente próprio (Cód. 

1376359) para fomentar a situação econômico-financeira da recuperanda 

com o fim de dar suporte à continuação de suas atividades, tendo em vista 

que a viabilidade ora questionada, deve ser analisada sob a ótica 

mercadológica. Explico. A atividade empresarial deve estar voltada à 

função social imposta pela Constituição Federal, em seus arts. 5º, XXII, 

182, § 2º, e 186, devendo prevalecer a livre iniciativa e concorrência, 

razão pela qual não se pode privilegiar a Recuperanda permitindo que, 

após iniciado o processo licitatório para regularização de transporte 

público coletivo em determinados mercados, esta continue operando de 

forma precária em desigualdade com as demais empresas que também 

aguardam o resultado do certame. Por outro lado, a paralisação de suas 

atividades por fator externo, vinculado ao certame em questão, denota 

que os serviços ofertados por ela não atendem a demanda do mercado, 

visto que não comprovou que tem condições de atuar em outras linhas de 

ônibus. Logo, na hipótese de não sagrar-se vencedora, pode-se dizer que 

não terá como atuar, posto que não há indícios de que o mercado poderá 

absorver o serviço por ela ofertado. Destaque-se ainda, que na iminência 

do resultado do processo licitatório, não haveria sentido em autorizar a 

Recuperanda a operar de forma precária nas linhas que vinha atuando em 

detrimento aos demais licitantes que concorreram em igual condição com a 

Recuperanda. Diante de tais fatos INDEFIRO O PEDIDO formulado às fls. 

11.730/11.734, devendo a Recuperanda, assim como os demais licitantes, 

aguardar o resultado do certame em questão. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342513 Nr: 18311-06.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA, LUSA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JV MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - 
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ME, MIZUTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:13.950/MT, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, ROGERIO R. 

GUILHERME - OAB:6763, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:7465-E, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, ROGERIO R. 

GUILHERME - OAB:6763

 Nesta data procedi ao cadastro do advogado, Administrador Judicial, com 

vistas a ele manifestar-se nos autos, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1340702 Nr: 17940-42.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO JOSÉ MACEDO, JOÃO BATISTA DOS ANJOS, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRAVA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, 

METROPOLE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME, MARCOS EGINO 

PEGORINI, CLAUDINEI MARTINS CRESCÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RIBEIRO DA COSTA - 

OAB:7.808/MT, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cadastrei o representante do administrador judicial, ato 

contínuo, intimo-o, com vistas a, em cinco dias, manifestar-se quanto ao 

cumprimento dos mandados de citação, de fls. 199/202.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1354370 Nr: 20305-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO BALBINO DA SILVA, LORGA & 

MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HYDEBALDO FERNANDO DUQUE 

FREIRE - OAB:17.718/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCO ANTONIO LORGA - OAB:13536, RAFAEL 

ARRUDA VILELA GARCIA - OAB:15.357/MT

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

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Observa-se, às fls. 37, que não obstante a intimação do administrador 

judicial, ele permaneceu inerte. Destarte, promovo nova intimação, a fim de 

ele manifestar-se, nos autos, em 15 (quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357242 Nr: 20788-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA RIBEIRO, ELIVANIA FERNANDES DE 

LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, PAMELA DAIANA ABDALLA 

COSTA GHISI

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

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

SILVA - OAB:6565, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:5869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Observa-se, às fls. 58, que não obstante a intimação do administrador 

judicial, ele permaneceu inerte. Destarte, promovo, neste ato, sua 

intimação, a fim de manifestar-se, nos autos, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1363271 Nr: 363-17.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI MARINE E KYOEI FIRE SEGUROS S/A, Leonardo 

Moro Bassil Dower

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLENAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DA CONCEIÇÃO 

GOMES CLEMENTE - OAB:178.171, LEONARDO MORO BASSIL DOWER 

- OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E.F.TORTORELLI - 

OAB:4313/MT

 Procedo à intimação do administrador do Juízo, Leonardo Moro Bassil 

Dower, a fim de manifestar-se, em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1386032 Nr: 5557-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO LUCHTENBERG - ME, SILVANO 

LUCHTENBERG, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Observa-se, às fls. 44, que não obstante a intimação do administrador 

judicial, ele permaneceu inerte. Destarte, promovo, neste ato, sua 

intimação, a fim de manifestar-se, nos autos, em 20 (vinte) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76709 Nr: 4348-97.1996.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAFRAN - COMERCIAL DE MADEIREIRA FRANZNER 

LTDA., SERGIO BAPTISTA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051, SERGIO 

BAPTISTA DA SILVA - OAB:4436-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 34 de 2237



 Remeto à nova publicação os termos da certidão de fls. 121, diante de 

sua ausência, "in verbis": Certifico que, conquanto devidamente intimado o 

administrador judicial quedou-se inerte. Assim, impulsionando o feito, 

reitero a intimação ao administrador judicial, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103287 Nr: 11815-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423/DF, DIRCEU ANSELMINI - OAB:81.391/RJ, 

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, TANIA DA CONSOLAÇÃO BAHIA 

CARVALHO SIQUEIRA - OAB:89.277/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Certifico que decorreu o prazo sem que a falida se manifestasse. Ato 

contínuo, intimo o administrador judicial para manifestar-se, nos autos, em 

5 dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035545 Nr: 39371-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: REGENFER OXICORTE E PLASMA LTDA, ADRIANO 

COIMBRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN 

AYTHEE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES RICARDO - 

OAB:249.727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:169.590/RJ

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para recolher as diligências e 

custas processuais no juízo deprecado no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224673 Nr: 32112-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI, RONIMARCIO NAVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3210, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Procedo à intimação do adquirente para, em 5 dias, manifestar-se sobre 

os termos da petição elaborada pela Massa Falida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925859 Nr: 47035-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS 

LTDA, C.C.L.A.A. CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - SICREDI CENTRO 

NORTE MT, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, SICREDI 

OURO VERDE MT, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JUNIOR, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JUNIOR, CONSTRUTORA INCORPORADORA TABOR LTDA, 

ROYAL FIC DIISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.565-MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

6565, AUGUSTO MÁRIO DA SILVA - OAB:6233/MT, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:15.948/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DARIEL 

ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - 

OAB:13.884/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:19.615/BA, FELIPE SCHMIDT ZALAF - OAB:177270, FERNANDO 

MARSARO - OAB:12.832/MT, HENRIQUE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:197.237, HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, 

JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:18900/MT, JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:25.333, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:19122, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

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

SALVI - OAB:40.989, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9456/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, RICHARDSON JUVENTINO 

GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, RODOLFO CORRÊA DA 

COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, THAÍS 

FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, VITTOR ARTHUR 

GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da recuperanda para, em 15 dias, manifestar-se 

sobre a petição acostada aos autos, fls. 3183/3202.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720454 Nr: 15863-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, SORAYA GIANNOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDRAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, MARIO LUIZ DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, SORAYA GIANNOTTE - OAB:DF/17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 
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OAB:5658/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente, ora 

Embargante, são tempestivos. Ato contínuo, procedo à intimação da parte 

adversa para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111983 Nr: 15522-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, 

MARIA NORMA USHIZIMA PIETRO, BARTOLOMEU CORREA, Fernando 

Costa Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Costa Fernandes - 

OAB:, APARECIDA BREDA MILANESE - OAB:317673, EDUARDO TADEU 

GONÇALVES - OAB:174.404/SP

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

OAB:8455/MT

 Procedo à intimação do administrador do juízo para, em 5 dias, 

manifestar-se sobre os documentos acostados aos autos pelo 

impugnante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121795 Nr: 19571-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACY DE JESUS GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

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

 Intimo a requerida para tomar ciência sobre o retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1232093 Nr: 15552-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR APARECIDO DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA-ME, TRANSCAPITAL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME

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

OAB:684-COREC, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT, 

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Procedo à intimação do habilitante para, em 5 dias, manifestar-se sobre o 

parecer do auxiliar do Juízo, bem como quanto ao pleito das partes 

requeridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1293455 Nr: 5988-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRAN FRANCISCO NASCIMENTO, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

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

FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Conforme determinado pelo Juízo às fls. 54, procedo à intimação da 

Recuperanda para, em 5 dias úteis, manifestar-se nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1351325 Nr: 19899-48.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CURSINO FERRAZ, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Procedo à intimação da parte requerida bem como do administrador do 

Juízo para, em 5 dias, manifestarerem-se sobre o pedido elaborado pela 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1399616 Nr: 8920-90.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, TIAGO XAVIER DE PAULA - 

OAB:15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Conforme determinado pelo Juízo às fls. 32, procedo à intimação do 

Administrador Judicial para, em 5 dias úteis, manifestar-se nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411461 Nr: 11512-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BILLY INNOCENT, CARLOS HENRIQUE RACHID MAIA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, RENATO SAITO - OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:OAB/MT 16289-B

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, acostar 

aos autos mandato, que lhe outorgue poderes para atuar neste feito e 

regularizar sua representação processual, pois consta na procuração de 

fl. 5 poderes expressos para propor reclamação trabalhista.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1411858 Nr: 11605-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA PENA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDYDAIME BARROS DE 

ALMEIDA - OAB:16.384, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação do advogado do habilitante para, em cinco dias, 

assinar a petição inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1417181 Nr: 12748-94.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, ITAHUM COMÉRCIO 

TRANSPORTE E EXPORTAÇÃO LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, EMPRESA MATOGROSSENSE 

DE AGRONEGÓCIOS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL LTDA, BANCO 

PANAMERICANO S/A, JOSÉ MÁRCIO MARQUIORETO, BANCO CITIBANK 

S.A, BANCO SAFRA, OLI BALTAZAR LERMENN, RÁDIO FM MORENA 

LTDA, ITAU UNIBANCO S.A, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KALSING 

LTDA, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INDUSVAL S/A, CERVEJARIA 

PETROPOLIS DIO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO S/A, SAYBOLT 

CONCREMAT INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA, L. L. L. TRANSPORTES LTDA, 

AGREX DO BRASIL S.A, INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, PIATÃ FUNDO DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO 

PRIVAD, QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, 

APARECIDA DIVINA MATIAS-ME, BIANCHINI S/A INDUSTRIA COMÉRCIO E 

AGRICULTURA, ALPHA MARINER FUMIGATION LTDA, TERRA 

MERCADORIAS CORRETORA DE INVEST, BANCO DO BRASIL, 

FORQUIMICA AGROCIÊNCIA LTDA, PAULO ROBERTO PALHANO, BIC 

BANCO S/A, CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, DB COMÉRCIO 

ATACADISTA DE MÁQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAS LTDA/ DNA 

MANUT. INDUS, TIAGO ALVES PALHANO, CUMMINS VENDAS E SERV. 

MOTORES GERADORES LTDA, HSBC BANK BRASIL S.A, GRUPAL 

CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, PADRÃO AGROINDUSTRIAL 

LTDA, PAULO ALVES PALHANO, ALGODOEIRA FIBRA COTTON LTDA, 

SPERAFICO DA AMAZONIA S.A, AGEMED SAÚDE S/A, REAL CAÇAMBA 

LTDA, KASSIANA CAPELEZZO PALHANO, UNIMED CUIABA, ROOT 

BRASIL AGRO NEGÓCIOS LTDA-ME, CARLOS MARIO VIRGINIO ZANI, 

JACQUELINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA, SILVANA APARECIDA DE JESUS 

CORREA, G2 RECUPERADORA DE CREDITOS E INVESTIMENTOS S.A, 

FORMAX AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOCACIA MARCOS AVALLONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR KENDI OIKAWA 

FURUMOTO - OAB:372.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Martinho Avallone 

Pires - OAB:4626O

 Procedo à intimação da parte autora para manifestar-se em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424567 Nr: 14401-34.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DWORAK, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE ENGEGLOBAL 

CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

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

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Procedo à intimação do Habilitante para, em 15 dias úteis, acostar aos 

autos memória de cálculo pormenorizado do crédito que pretende habilitar, 

atualizado até a data da decretação da falência, nos termos do art. 9º, II, 

da Lei n. 11.101/2005.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436822 Nr: 16929-41.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT JUNIOR DAMACENA SANTOS ALVES, 

RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE ABREU PREUSS - 

OAB:22285/O-OAB/MT, PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO - 

OAB:OAB- 22447/O, RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - 

OAB:OAB/SP 300.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Diante da ausência de intimação da recuperanda, remeto à publicação a 

decisão de fls. 21, 'in verbis': "Visto. I - Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por HERBERT JUNIOR DAMACENA 
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SANTOS ALVES, por dependência aos autos da recuperação judicial de 

OLHETE RESTAURANTE EIRELI ME, que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO 

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

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

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1437611 Nr: 17142-47.2019.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: FLORISVALDO DOS SANTOS NEVES, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON - ENGENHARIA, SERVIÇOS E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:A399972-8, RENATO SAITO - 

OAB:13.392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Diante da ausência de intimação da recuperanda, remeto à publicação a 

decisão de fls. 11, 'in verbis': "Visto. I - Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por FLORISVALDO DOS SANTOS 

NEVES, por dependência aos autos da recuperação judicial de ENSERCON 

ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se 

o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1441127 Nr: 18084-79.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERNANDO BERLOFFA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:16605, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante da ausência de intimação do devedor da decisão de fl. 8, remeto-a 

à nova publicação, 'in verbis': "Visto. I - Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por RICARDO FERNANDO BERLOFFA, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de TRÊS IRMÃOS 

ENGENHARIA LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se 

o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a 

presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os 

documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se 

que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional 

ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações 

existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do 

crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342919 Nr: 18383-90.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

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

BIGNARDI - OAB:MT 12.901

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

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação da impugnante para, querendo, manifestar-se, em 5 

dias, sobre o requerimento dos impugnados e o parecer do administrador 

do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140561 Nr: 27459-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do administrador Judicial para, em 5 dias, 

manifestar-se sobre a certidão elaborada pela oficial de justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700409 Nr: 35032-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIS ANTONIO KLAUK, VERA LÚCIA FANAIA KLAUK, 

RONIMÁRCIO NAVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO MARQUES 

DE SALES - OAB:OAB/MS 17167, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6.745/MT, RODRIGO ALVES DA SILVA - OAB:11800, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Procedo à intimação do administrador do Juízo para, em 5 dias, pleitear o 

que entende de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779430 Nr: 32883-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE S.B LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LIMA NEVES, JOSE EDNALDO LIMA 

NEVES, AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:6635, KELLY YUMI KATSURAGAWA - OAB:181149/SP

 Ante ausência de intimação, fls. 137, dos impugnados na pessoa de seu 

advogado – (Dr. GUSTAVO TOSTES CARDOSO – OAB/MT 6.635) remeto 

a decisão à publicação: "in verbis": 'Visto. A parte requerida embargou da 

sentença exarada nos autos, que indeferiu a pedido inicial, sob o 

argumento de que deve ser arbitrado os honorários de sucumbência (fls. 

110/117). Com efeito, os embargos de declaração constituem-se em meio 

apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a esclarecer 

obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões verificadas na 

decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022). Analisando tanto a matéria 

objeto dos embargos quanto o teor da decisão recorrida, constato que 

inexiste na decisão embargada qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade a justificar a utilização dos presentes embargos. De fato, 

assiste razão ao embargante ao informar que este Juízo não se 

pronunciou acerca dos honorários, porém não há que se falar em 

arbitramento dos honorários sucumbenciais na sentença proferida nos 

autos, tendo em vista que a litigiosidade entre as partes não restou 

configurada nos autos, em razão do indeferimento da petição inicial pela 

apresentação da impugnação fora do prazo. Diante do exposto, REJEITO 

os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ofertados pela parte autora às fls. 

110/117. Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.'

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784147 Nr: 37925-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 4479, 

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

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

OAB:5.940/MT

 Diante da ausência de intimação nos termos da decisão de fls. 72, 

remeto-a à publicação, ‘in verbis’: "Visto. I - Determino que o Gestor 

Judiciário proceda o cadastro junto ao sistema Apolo do administrador 

judicial nomeado recentemente nos autos principais (AJ1 

ADMINISTRADORA JUDICIAL), e do advogado da falida (DR. PAULO 

FABRINNY MEDEIROS – OAB/MT 5.940), e que seja retificado a capa dos 

autos quanto ao polo ativo, para que passe a constar BETUNEL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. II - Considerando a informação de que o 

crédito pretendido pelo autor pode ter sido adimplido durante o período 

anterior à propositura da recuperação judicial, determino a intimação da 

FALIDA para manifestação, no prazo de 05 dias úteis, após, ouça-se o 

administrador judicial no prazo de 05 dias úteis. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1439870 Nr: 17764-29.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL VERLI, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, RONIEDER TRAJANO SOARES DA SILVA - 

OAB:10.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Diante da ausência de intimação da recuperanda, remeto à publicação a 

decisão de fls. 42, "in verbis": 'Visto. I - Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. II - Trata-se de 

habilitação retardatária interposta por ISRAEL VERLI, por dependência aos 

autos da recuperação judicial de MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

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

recebida como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada 

na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 

12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.'

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1204155 Nr: 6036-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS MELLO ALMEIDA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:14.245MT, ELIANE APARECIDA MARQUES 

QUINELLATO - OAB:17.406/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

 Intimo o Adiministrador Judicial, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco 

)dias sobre o teor das petições de Fls. 37 - 38.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1319887 Nr: 13184-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM PEREIRA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE 

FREITAS - OAB:14.245MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O

 Intimo o Adiministrador Judicial, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco 

)dias sobre o teor das petições de Fls. 172 - 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103797 Nr: 12042-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE ANTONIA CORREA, elizete bagatelli 

gonçalves, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783/MT

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

OAB:5.940/MT, RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973

 Após cadastramento do administrador do Juízo, intimo-o para, em 5 dias 

úteis, manifestar-se, conforme determinação constante em fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1259872 Nr: 24352-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ COSTA, CLÁUDIO HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, BANCO FINASA BMG 

S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A, BANCO MERCEDES BENZ DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, VANIA KIRZNER - OAB:93704-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alvino fernandes do carmo 

neto - OAB:17639/O, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:OAB/MT 

8.195-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/MT 11.546-A, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Consoante determinação, fls. 212, intimo o administrador judicial para, em 

10 dias úteis, manifestar-se nos autos. Ademais, diante da ausência de 

assinatura na petição trazida pela embargante, intimo-a para suprir 

referida falta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1286238 Nr: 3640-75.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTRO KESSLER, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUCAS DANIEL VELASCO DA SILVA - 

OAB:52.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO

 Procedo à intimação da Parte Autora para, em 15 dias úteis, acostar aos 

autos planilha de crédito atualizada até a data do pedido recuperacioanal, 

o instrumento de mandato, que lhe outorgue poderes para atuar neste 

feito, bem como manifestar-se sobre os termos do pleiteado pelo 

habilitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1308532 Nr: 10506-02.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA DROGA CHICK LTDA, BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

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

OAB:MT 19.198, GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - OAB:9.299/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO 

NETO - OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 Em cumprimento à determinação constante em fls. 121-122, intimo o 

administrador do Juízo para, em dez dias, comprovar nos autos o descarte 

dos medicamentos/alimentos vencidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357908 Nr: 20945-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOMARC INSTALAÇÃO - DJALMA GOMES DA LUZ, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, 
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CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação da impugnante para, querendo, em 5 dias, 

manifeste-se sobre o parecer do administrador do Juízo, bem como quanto 

ao requerido pelos impugnados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041485 Nr: 42286-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:15.596/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Intimo o(a) administrador(a) judicial para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, conforme decisão de fl. 381.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1423944 Nr: 14269-74.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR MACHADO VIDAL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18.521, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Procedo a intimação da parte autora para que manifeste-se nos 

presentes autos, acerca do pleito da recuperanda (fls. 55/56) e do 

administrador judicial (fls. 57/59), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1446121 Nr: 19326-73.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DE SOUZA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CLAUDIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:22237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de habilitação retardatária interposta por LUIS DE SOUSA LIMA, 

por dependência aos autos da recuperação judicial de ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 

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

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

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1446384 Nr: 19383-91.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 

DOCUMENTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

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

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1312131 Nr: 11427-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

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

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, VOTORANTIN CIMENTOS S/A, 

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C., FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB, BANCO J SAFRA S/A, BRANEL COMERCIO DE 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA, SALADINO ESGAIB, CONTAUD AUDITORES 

INDEPENDENTES EPP, NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, 

MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME, STELMAT TELEINFORMATICA 

LTDA, SIEMENS LTDA, BANCO ECONOMICO S/A, CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA, SH FORMAS, 

ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA, CARAMORI MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ATIVA LOCAÇÃO LTDA, EZEQUIEL DE ALMEIDA, 

ESTRUTEC ENGENHARIA LTDA. – ME, SELOC LOCAÇÕES DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP, JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR 

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, PLUGMAIS DISTRIBUIDORA 
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INFORMÁTICA E TELECONMUNICAÇÕES LTDA, Francisco Barros Ferreira, 

LUIZ CARLOS DE ASSIS FILHO, SEGVEL – SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA, VALDIR AGOSTINHO PIRAN, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LOCALIZA RENT A CAR S/A, TELEMAR NORTE LESTE S.A, 

RAPIDO TRANSPAULO LTDA, SUZIMAR ALVES DIAS MENEZES, PEDRO 

AURÉLIO DA GUIA, CASA DOS TUBOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 

SIDERURGICOS LTDA - EPP, GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A, 

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, COPACEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA, CHINA CONSTRUCTION 

BANK(BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL, CONFIANÇA 

AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, PRIMUS INCORPORAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, OI S/A, 

DANIEL DANTAS DA SILVA, THIAGO SANTOS SERAFIM, RICARDO 

SALDANHA SPINELLI, THOMAZ DA SILVA E CIA LTDA-ME // 

METROPOLITANA TERRAPLANAGEM, CASA DO AÇO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - EPP, WEST COLISMA, TÓPICO 

LOCAÇÕES DE GALPÕES E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS S/A, 

POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834/MT, ADRIANO CARRELO SILVA - OAB:6.602/MT, ALEX 

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

SARMENTO FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE EDUARDO BEDO 

LOPES - OAB:300.598/SP, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 

286.438, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, ANDRE LUIZ CARRENHO 

GEIA - OAB:101.346/SP, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:4862/MS, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590/SP, 

CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8.244-B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

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

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, FABIO GONÇALVES 

ORTEGA - OAB:15.126/MT, FERNANDA GUIA MONTEIRO SAMPAIO - 

OAB:9134/MT, FERNANDO BRANDÃO WHITAKER - OAB:OAB/SP 

105.692, GISELLE SAGGIN PACHECO LIMA - OAB:14.129-A/MT, Igor 

Maciel Antunes - OAB:74420/MG, ISABEL CRISTINA GAURIM DA 

SILVA - OAB:6.347 - MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, JOSÉ ARLINDO DO 

CARMO - OAB:3722, LEONARDO REIS BREGUNCI - OAB:OAB/MT 9.962, 

LUCAS BONATO DE AMORIM - OAB:18748, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - 

OAB:OAB/MT 16.394, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - OAB:14.100, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO CELSO 

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

OAB:3561-A, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 

3844, RENATO MELLO LEAL - OAB:160120, Ricardo Alexandre Vieira 

da Costa - OAB:23.047/MT, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - 

OAB:114072, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:15204, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, ROGÉRIO ALESSANDRE DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:121.133/SP, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, THIAGO 

SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF, THIAGO SANTOS SERAFIN - 

OAB:33.559/DF, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VITOR CAMARGO SAMPAIO - 

OAB:385.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC/2015).

II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, através do Ofício 

n.º 03/GabI/2020, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

III – Em cumprimento à liminar recursal concedida nos autos do RAI n.º 

1019226-30.2019.8.11.0000-PJe, OFICIE-SE À DELEGACIA DA RECEITA 

FEDERAL, nos moldes determinados pelo ilustre Desembargador Relator à 

fl. 5789.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1375803 Nr: 3278-39.2019.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO BONFIM, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE S. LACHESKI - 

OAB:4703/RO, FERNANDO SANTINI ANTONIO - OAB:3084/RO, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Intimo o(a) administrador(a) judicial para se manifestar nos presentes 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353587 Nr: 20180-04.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOARTE, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, OPSON L. P. BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Procedo à intimação da recuperanda para em 5 dias úteis manifestar-se. 

Ademais disso, intimo a habilitante para, no prazo já indicado, acostar aos 

autos mandato, que lhe outorgue poderes para atuar neste feito e 

regularizar sua representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1353589 Nr: 20182-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR PEREIRA DA SILVA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, OPSON L. P. BAIOTO - OAB:1113-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Procedo à intimação do requerente para, em 15 dias úteis, acostar aos 

autos mandato, que lhe outorgue poderes para atuar neste feito e 

regularizar sua representação processual, bem como memória de cálculo 

pormenorizado do crédito que pretende habilitar, atualizado até a data do 

pedido recuperacional, excluindo-se os valores referentes ao FGTS, INSS, 

IR e custas processuais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890247 Nr: 23365-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CÉSAR LAERCIO 

ALBRING, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DA SILVA 

FERREIRA - OAB:19770/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - 

OAB:10280/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Procedo à intimação do requerente para, em 15 dias úteis, acostar aos 

autos memória de cálculo pormenorizado do crédito que pretende habilitar, 

atualizado até a data do pedido recuperacional, excluindo-se os valores 

referentes ao FGTS, INSS, IR e custas processuais, nos moldes do art. 9º, 

inciso II, da LRF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847019 Nr: 50569-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN JOSÉ DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

LTDA

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

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

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

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

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

JOANA DARC CAMILO - OAB:12018, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - OAB:10460/MT

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

OAB:5.940MT

 Procedo à intimação da falida para, em 5 dias úteis, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1263678 Nr: 25660-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÁ MARIA DA SILVA ALVES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:MT 4.366, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Procedo à intimação da parte autora para, em 5 dias, manifestar-se sobre 

os termos do pleiteado pela recuperanda e do parecer do administrador do 

juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1359991 Nr: 21445-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS RAMOS 

DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENIR BERTO RIBEIRO - 

OAB:5584/RO, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

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

OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 15 dias úteis, acostar aos 

autos memória de cálculo pormenorizado do crédito que pretende habilitar, 

atualizado até a data do pedido recuperacional, excluindo-se os valores 

referentes ao FGTS, INSS, IR e custas processuais, nos moldes do art. 9º, 

inciso II, da LRF. Ademais, manifestar-se, sobre o requerido pela 

recuperanda e o parecer do administrador do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74847 Nr: 1738-30.1994.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, LAGES 

PRÉ-MOLDADOS MARCHEZINE COM. IND. LTDA., AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de cumprir o item 2 da decisão de fls. 892, quer seja, 

elaborar certidão abrangendo todas as habilitações/impugnações de 

crédito propostas em face da Massa Falida, incluindo as encerradas 

(transitadas/arquivadas), porquanto a mim falta atribuição, cabendo-a ao 

Cartório Distribuidor. Destarte, intimo o administrador do Juízo para, em 5 

dias, proceder ao referido requerimento ao setor indicado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438587 Nr: 17425-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, LEVERGER 

TRANSPORTE DE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Diante da falta de intimação da parte requerida, remeto a nova publicação 

a decisão defs. 141, 'in verbis': "Visto. Concedo a parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de 
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USUCAPIÃO interposta por ANA MARIA SOUZA SILVA, por dependência 

aos autos da falência de LEVERGER TRANSPORTES DE DIESEL LTDA. 

Determino seja citado por edital, conjuntamente com eventuais 

interessados ausentes incertos e desconhecidos, com o prazo de trinta 

(30) dias, devendo os confinantes serem citados pessoalmente (art. 246, 

§3º, CPC/2015). Intimem-se, por via postal, para manifestar eventual 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruíram. Determino, ainda, a intimação da 

falida para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se."

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438587 Nr: 17425-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, LEVERGER 

TRANSPORTE DE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEVERGER TRANSPORTE DE DIESEL 

LTDA, CNPJ: 15062326000110. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Visto.Concedo a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Anote-se.Trata-se de USUCAPIÃO 

interposta por ANA MARIA SOUZA SILVA, por dependência aos autos da 

falência de LEVERGER TRANSPORTES DE DIESEL LTDA.Determino seja 

citado por edital, conjuntamente com eventuais interessados ausentes 

incertos e desconhecidos, com o prazo de trinta (30) dias, devendo os 

confinantes serem citados pessoalmente (art. 246, §3º, 

CPC/2015).Intimem-se, por via postal, para manifestar eventual interesse 

na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram.Determino, ainda, a intimação da falida para 

manifestação, no prazo de 05 dias úteis.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELISANGELA DE 

SOUZA BARROS, digitei.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2020

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1439961 Nr: 17800-71.2019.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ADMINISTRADOR JUDICIAL GEOTERRA 

TERRAPLANAGEM LTDA EPP, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN, 

BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ: 02025524000162. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Estão à disposição dos interessados as contas apresentadas 

pelo administrador do Juízo nos autos de n. 17800-71.2019.811.0041 - 

Código: 1439961.

Despacho/Decisão: Visto.Cuida-se de PRESTAÇÃO DE CONTAS 

apresentada pelo administrador judicial nomeado nos autos da falência da 

GEOTERRA TERRAPLANAGEM LTDA, em razão do pedido de 

encerramento da falência de reabilitação do falido.Assim, DETERMINO:1 – 

EXPEÇA-SE EDITAL DE AVISO de que as contas foram entregues e se 

encontram à disposição dos interessados, que poderão impugná-las no 

prazo de 10 (dez) dias corridos (art. 154, § 2º). 1.1 - Expedido o edital, 

intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, promover sua retirada para publicação em órgão oficial, e em outro 

jornal de grande circulação, se a massa comportar, devendo, em seguida, 

comprovar nos autos a publicação.2 – Decorrido o prazo do edital, 

consigno que os autos não deverão ser remetidos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para parecer, como determina o artigo 154, § 3º, da Lei de 

Regência, haja vista que o mesmo já manifestou acerca do encerramento 

(fl. 1099/1100).3 – Visando conferir a máxima publicidade ao presente 

feito, determino que A PRESENTE DECISÃO SEJA PUBLICADA NO DJE, 

devendo constar da publicação o nome do advogado da falida, do 

administrador judicial, bem como de quaisquer outros advogados que 

tenham se habilitado no processo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELISANGELA DE 

SOUZA BARROS, digitei.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2020

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1439961 Nr: 17800-71.2019.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ADMINISTRADOR JUDICIAL GEOTERRA 

TERRAPLANAGEM LTDA EPP, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN, 

BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do administrador do Juízo para, em 5 dias, retirar o 

Edital de Aviso e publicá-lo em jornal de grande circulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 387018 Nr: 22893-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL, 

PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, MARCELO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:90666, RICARDO SALDANHA SPINELLI - OAB:15.204, THIAGO 

SANTOS SERAFIM - OAB:33559/DF

 Visto.

Trata-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por 

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS – ADVOGADOS em desfavor de 

PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL, objetivando o recebimento 

dos honorários advocatícios fixados na sentença proferida nos autos da 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.

Regularmente intimado, o executado quedou inerte, razão pela qual, foi 

realizada a penhora on line em suas contas pela quantia indicada pelo 

credor de R$ 168.552,36 (fls. 278/280), tendo sido apresentado às fls. 

329/333, IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O credor 

manifestado às fls. 338/351, requerendo preliminarmente o 

reconhecimento da ocorrência da preclusão temporal, com o 

desentranhamento da impugnação, e, não sendo esse o entendimento do 

Juízo, pugnou pela improcedência da impugnação, com a consequente 

liberação do valor bloqueado em seu favor.

Em decisão de fls. 360/361, por entender que a IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA foi apresentada fora do prazo legal, este 

Juízo rejeitou a defesa apresentada pelo executado, tendo este então, 

oposto em face da referida decisão EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES (fls. 364/368).

Diz o embargante que o primeiro aspecto a ser ressaltado diz respeito às 

questões processuais “não apreciadas” (fl. 365/verso), ao argumento de 

ser tempestiva sua defesa apresentada às fls. 303/323 e 329/336-verso). 

O segundo aspecto, de acordo com o embargante/executado, refere-se 

“aos argumentos expostos na referida manifestação” (fl. 366/verso).

Pois bem, considerando que os embargos de declaração opostos pelo 

executado às fls. (fls. 364/368), visam obter efeitos modificativos, 

INTIME-SE O EXEQUENTE para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015527 Nr: 29961-55.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, 

ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, 

CLAYTON DA COSTA MOTTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Procedo à intimação do Embargado para, querendo, manifestar-se, em 5 

dias, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161753 Nr: 36665-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR LTDA - 

ME, G. V. FILHO EIRELI - ME, ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, BANCO BRADESCO S/A, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, FABIOLA BRITO DE FREITAS, ARLETE BORGES DE 

CAMPOS, PAULO CESAR SOARES CAMPOS, REGIONAL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

ESPÓLIO DE REINALDO BACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA - 

OAB:12908/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:OAB/MT 6.660, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, PASCOAL SANTULLO 

NETO - OAB:OAB/MT 12887, PATRICK ALVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 7993-B, THIAGO SILVA VIEIRA - OAB:18.976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1.1) INTIME-SE A FALIDA, na pessoa de seu advogado constituído 

nos autos para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar sobre 

o pedido de venda direta dos bens listados às fls. 4255/4258 e 4271/4274, 

para a empresa MUSIVA STAGE MUSIC LTDA, pelo valor de R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas iguais 

e sucessivas de R$ 5.416,66 (cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e 

sessenta e seis centavos).2) EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL da quantia 

de R$ 34.251,20 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e 

vinte centavos), observando-se os dados bancários indicados à fl. 4216 

(volume 22).Para fins de cumprimento da presente medida, deverá a 

SECRETARIA DO JUÍZO solicitar junto ao departamento competente do 

Tribunal de Justiça deste Estado, a vinculação do alvará de fls. 4327/4328, 

ao presente feito falimentar.3) INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar nos autos a proposta de 

trabalho de comissão mercantil de 03 (três) empresas especializadas em 

avaliação e alienação de ativos, a fim de que seja dado prosseguimento 

aos atos de venda tanto dos bens móveis, quanto dos intangíveis (marca 

e ponto comercial).3.1) Com a manifestação do administrador judicial, 

voltem-me os autos imediatamente conclusos.4) OFICIE-SE À ENERGISA 

S/A para o fim de cientificá-la da desocupação do imóvel situado nesta 

Cidade, na Avenida Getúlio Vargas, n.º 1147, bairro Popular, ocorrida em 

26 de outubro de 2019.5) HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o contrato firmado entre a massa falida e a empresa 

GUARDABOX – SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE 

DOCUMENTOS LTDA, cuja minuta encontra-se juntada às fls. 4315/4320.4) 

INTIME-SE O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, juntar o recibo da doação feita dos bens perecíveis não vendidos 

e/ou próximo do vencimento para o INSTITUTO EDUCACIONAL LUZ DO 

AMANHÃ. Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878980 Nr: 16132-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A, FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO

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

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP

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

OAB:8455/MT
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 Procedo à intimação do administrador do Juízo para manifestar-se, em 5 

dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1191602 Nr: 1913-18.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DUARTE GAMARRA, AJ1 Administração 

Judicial

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNAN TAKAYAMA SILVA - 

OAB:18301, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando os autos, promovo a republicação da decisão de fl. 29, 

haja vista que não houve a escorreita intimação da parte autora: “Visto. 1. 

Consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC/2015, presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de 

endereço não foi devidamente comunicada nos autos. (...). 2. Agravo 

interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 866039 SP 

2016/0039563-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 06/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

13/03/2018) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso III, artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos. P. I. C.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1308531 Nr: 10505-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DE MAGALHÃES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

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

OAB:684-COREC, MARIZETE SANTOS FRANÇA - OAB:16.457/MT

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

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

OAB:12.129-A

 Em cumprimento à ordem judicial, fl. 147, as recuperandas foram 

intimadas pelo DJE n. 10.632, publicação expedida em 05/12/2019, porém, 

mantiveram-se silentes. Ato contínuo, intimo o administrador judicial para, 

em cinco dias úteis, manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890018 Nr: 23233-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, PAULO 

ROBERTO PALHANO, PAULO ALVES PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Impulsiono os presente autos, em cumprimento a ordem de serviço 

01/2020/SNRJ e CNGC, intimar o Administrador judicial com o fim de 

manifestar no prazo de 10 dias sobre os documentos e alegações 

apresentadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909657 Nr: 36584-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA CRUZ NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7410

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

OAB:88807, RAFAEL SPEROTTO - OAB:60.882 OAB/RS

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145722 Nr: 29938-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 Impulsiono os autos com o fim de republicar a decisão/despacho retro: 

"Visto. Intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para que informe se o 

crédito em questão é objeto de impugnação/habilitação de crédito, no 

prazo de 05 dias úteis. Em caso positivo, deverá informar também o código 

do processo e a fase em que se encontra, bem como proceder à juntada 

de cópia da petição inicial, documentos e eventual sentença. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073847 Nr: 57050-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MONFERNATTI FELITO-ME, NEIDE MONFERNATTI 
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FELITO, FERNANDO COSTA FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O, FERNANDO COSTA FERNANDES - OAB:, 

MARCOS AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos sobre as alegações da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967212 Nr: 7898-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ALINE BARINI NÉSPOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES - ME, 

LOPES E VIEIRA LTDA - PAVÃO TRANSPORTES LTDA

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

OAB:9229/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

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

OAB:6218/MT, VERÔNICA L. CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:OAB-MT 

7.950

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, proceder à 

regularização da representação processual, mediante juntada de 

procuração/substabelecimento que outorgue poderes ao advogado para 

atuar junto ao presente feito, bem como para que manifeste-se sobre a 

contestação da recuperanda.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227099 Nr: 34312-23.2005.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, DANIEL MELLO DOS SANTOS - OAB:11386, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

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

OAB:9.229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235379/SP, LUCIANA 

RAMOS FERNANDES - OAB:12378/MT

 Procedo à intimação da inventariante para, nos termos da decisão de fls. 

189, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004075 Nr: 25159-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI JOSE ELY, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024, NEUDI GALLI - OAB:6562-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VITOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Procedo à intimação do (a) Administrador (a) Judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos sobre alegação da recuperanda 

(fls. 67/69) e da parte autora (fls. 71/73).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064164 Nr: 52794-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

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

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Remeto à nova publicação a sentença a fim de a parte autora exercer seu 

direito de defesa, "in verbis": 'Visto. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO ajuizada pela recuperanda TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, a 

fim de que seja determinada a reinclusão do crédito pertencente ao 

SICREDI OURO VERDE MT, no valor de R$ 3.155.371,14, ao argumento de 

ser o imóvel essencial às atividades da recuperanda, bem como por ser a 

cláusula de alienação fiduciária nula de pleno direito. A impugnada e o 

Administrador Judicial manifestam pela improcedência da presente 

impugnação, a fim de que o crédito permaneça excluído da relação de 

credores, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei de Regência (fls. 179/190 e 

296/300). Parecer do Ministério Público pela improcedência da impugnação 

ao crédito (fls. 281/284). Nova manifestação da impugnante (fls. 304/306), 

reiterando os pedido para o fim de reinserir o crédito do SICREDI OURO 

VERDE MT na classe com Garantia Real. É a síntese do necessário. 

Decido. SICREDI OURO VERDE MT informa que seu crédito é decorrente da 

Cédula de Crédito Bancário nº B50630317-7, firmado com garantia 

fiduciária do imóvel denominado Sesmaria Chapéu do Sol, devidamente 

matriculado sob o nº 5.955, junto ao 1º Serviço Notarial e de Registro de 

Várzea Grande/MT, e, portanto, sua inclusão no processo recuperacional 

contraria o disposto no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005. In casu, a 

Cédula de Crédito Bancário nº B50630317-7, firmada entre as partes foi 

garantida por alienação fiduciária constituída sobre o bem imóvel 

mencionado alhures, o que faz com que tal crédito não se sujeite aos 

efeitos da recuperação judicial, conforme excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/2005. (...). Assim, não há dúvidas sobre a aplicabilidade e validade 

plena do § 3º, art. 49, da Lei nº 11.101/2005 e, em sendo a impugnada 

credora fiduciária, tenho que os aludidos créditos não se submetem aos 

efeitos da recuperação judicial. Por outro lado, muito embora a 

recuperanda afirme que o bem dado em garantia é considerado essencial 

ao desempenho e continuidade de sua atividade econômica, sem o qual 

ficará impossibilitada de atingir a sua finalidade empresarial, consta nos 

autos principais que o imóvel objeto desta impugnação está desocupado e 

sem benfeitorias, não sendo, portanto, essencial às atividades da 

recuperanda. Também não se sustenta a alegação da 

impugnante/recuperanda de ser nula de pleno direito a cláusula de 

alienação fiduciária de bem imóvel por não se tratar de financiamento 

imobiliário. Isso porque, ao contrário do que defende a 

impugnante/recuperanda, não existe nenhum impedimento para 

estipulação da cláusula de alienação fiduciária em cédula de crédito 

bancário, mesmo quando não se trata de financiamento imobiliário. (...). 
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Ademais, em respeito às garantias dos credores fiduciários, não há que 

se falar em direito à permanência na posse de bens essenciais às 

atividades da devedora, eis que tal permanência se restringiu ao chamado 

“prazo de blindagem”. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, para o fim de manter fora da relação de credores 

da TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, o crédito pertencente a SICREDI 

OURO VERDE MT, decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 

B50630317-7, por não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. Fixo 

os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

base no art. 85, § 2º e §8º, do CPC. Intime-se o administrador judicial para 

providências. Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado esta 

decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1064164 Nr: 52794-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

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

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:21678/PE

 Remeto à nova publicação a sentença, a fim de a parte autora exercer 

seu direito de defesa, "in verbis": 'Visto. (...) Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para o fim de manter fora 

da relação de credores da TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, o crédito 

pertencente a SICREDI OURO VERDE MT, decorrente da Cédula de Crédito 

Bancário nº B50630317-7, por não se sujeitar aos efeitos da recuperação 

judicial. Fixo os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), com base no art. 85, § 2º e §8º, do CPC. Intime-se o 

administrador judicial para providências. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se.'

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1145927 Nr: 29953-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA RODRIGUES DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A

 Impulsionando o feito, intimo a recuperanda para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1174258 Nr: 41820-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SELSIMEIRE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE LEVERGER 

TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - OAB:6678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS SVERSUT - OAB:9634

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

nos presentes autos impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1176562 Nr: 42654-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS KLEGIN SANTANA, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI FERREIRA DE SOUZA - EPP, REPRIKIDS 

COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES E BRINQUEDOS LTDA, MARLI FERREIRA DE 

SOUZA DE PAULA, SP PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA, RM COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFCÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - 

OAB:9.510/MT

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

OAB:6.218/MT, DANIELA WINTER CURY - OAB:86.861B/RS, JULIANA 

VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER - OAB:15544/O, ROSANE SANTOS 

DA SILVA - OAB:17087/O, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 OAB/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1177375 Nr: 42943-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS, CARLOS HENRIQUE 

RACHID MAIA DE ANDRADE, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9246/MT

 Certifico que conquanto devidamente intimada, a parte requerida 

quedou-se inerte. Diante ao exposto, procedo à intimação da parte autora 

para, em 05 (cinco) dias, manifesta-se sobre o que dispõe o parecer 

elaborado pelo Administrador Judicial (fls. 58/61)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126882 Nr: 21678-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO RODRIGO KVIECINSKI, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

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

INFORMAÇÃO LTDA

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

MENDES - OAB:8361/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7.694

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

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

OAB:7187

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 88/90), 

bem como sobre o que dispõe a alegação da Administradora Judicial (fls. 

91/92) e o parecer elaborado pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso (fls. 94/95).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1199436 Nr: 4506-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR SILVA SOUZA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos sobre a petição do requerente (fls. 

49/50).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1204167 Nr: 6045-21.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PEREIRA DA COSTA, RONIMARCIO 

NAVES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

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

OAB:11.800/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1209263 Nr: 8175-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO RIBEIRO DIAS, ALINE BARINI NÉSPOLI

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

PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14.485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Procedo à intimação da falida para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1211225 Nr: 8798-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CELITO L. BERNARDI - OAB:7008-B

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

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Intimo o Habilitante para, querendo, manifestar-se, em 5 dias, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1232114 Nr: 15573-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVELTON DA CONCEIÇÃO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHASHA MARIA BRAGA 

ARTEGA SANTIAGO - OAB:RO 4.965, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Intimo o habilitante para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1247799 Nr: 20457-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON FIGUEIRA DA SILVA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁDILA ARRUDA SAFI - 

OAB:3611-B/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 
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manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1258818 Nr: 23965-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SANTOS VIEIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789, 

RONALDO COSTA DE SOUZA - OAB:7630/MT

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1270414 Nr: 27794-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SOFISA S/A, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FIOS TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Falida e Administrador 

Judicial (fls. 130/132).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274215 Nr: 29113-97.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OMEGA TOWER, RODOLFO 

CORREA DA COSTA JUNIOR

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

TOCANTINS LTDA, NILTON DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:7.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1300577 Nr: 8642-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRO DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 (...) Desse modo, considerando que a recuperação judicial da EXECUTIVA 

NORTH TRANSPORTES LTDA foi ajuizada em 19/11/2013, e que na 

referida data o crédito do habilitante nem sequer havia sido constituído 

tendo em vista que o fato gerador do crédito trabalhista é referente aos 

anos de 2015 e 2016, resta evidente que o crédito é posterior à data do 

pedido de recuperação judicial, de modo que não se sujeita aos seus 

efeitos, podendo o crédito do habilitante ser cobrado de forma autônoma. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, 

VI, do Código de Processo Civil, podendo o autor, se desejar, perseguir 

seu crédito pelas vias ordinárias/executórias. Sem custas e honorários 

advocatícios. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1307453 Nr: 10237-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

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

OAB:OAB/MT 9.229

 Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu causídico (a) 

para, em 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, 

juntando aos autos procuração outorgada e atos constitutivos, bem como 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela falida e administrador 

judicial (fls. 113/115).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725203 Nr: 20917-51.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA SOARES PINHEIRO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA, DISTRIBUIDORA 

CENTRO AMÉRICA LTDA

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

OAB:6065/MT, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 
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OAB:5.222/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Procedo à republicação da decisão de fl. 250, tendo em vista ausência de 

intimação da parte autora. Diante ao exposto, republico-a para tal fim: " 

Visto. Ante a decisão proferida nos autos em apenso, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. P. I. C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76140 Nr: 5412-11.1997.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS - SUCESSORA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, 

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES PRÉ-MOLDADAS MARCHEZINE COM. E 

IND. LTDA., DERCIO FAVA MARCHEZINI, DERCIDIO FAVA MARCHEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

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

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

4678

 Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu causídico (a) 

Geraldo Carlos de Oliveira, OAB/MT n.º 4.032, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos 

procuração outorgada e atos constitutivos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1427607 Nr: 14936-60.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINA SANTANA COMECIO E INDUSTRIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da Habilitante para, em 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos memória de cálculo atualizada até a data da decretação da falência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433284 Nr: 16024-36.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE MORAES VENTURA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433287 Nr: 16026-06.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVELTON JOSÉ DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1388874 Nr: 6248-12.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO BARBOSA DO SACRAMENTO ME, 

ARNALDO BARBOSA DO NASCIMENTO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14.605/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1395321 Nr: 7961-22.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CLÁUDIO MELO GONÇALVES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - 

OAB:18068

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

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) 

dias,manifestar-se sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo 

Administrador Judicial (fls. 18/23).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1405414 Nr: 10223-42.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES CARDOSO JUNIOR , ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BALDANI GOMES 

FERNANDES - OAB:180280, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SERGIO ARTHUR DIAS FERNANDES - OAB:OAB/SP 

115.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GAURIM DA SILVA - OAB:6.347 - 

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

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Procedo à intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar memória de cálculo, atualizado até a data do pedido da 

Recuperação Judicial e detalhar as verbas que compõem seu crédito, nos 

termos do que prevê art. 9º, II da lei 11.101/05.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1418657 Nr: 13101-37.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL SANTOS SOARES, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA 

BARBOSA - OAB:22386/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 5.705

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341674 Nr: 18152-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TEIXEIRA CARVALHO

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA VARJÃO FORTES - 

OAB:17832/MT

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

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1342922 Nr: 18385-60.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI, REINALDO CELSO BIGNARDI, 

LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:684-COREC, VINICIUS BIGNARDI - OAB:MT 12.901

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Intimo o administrador judicial para manifestar-se em 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1343302 Nr: 18471-31.2018.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEI LUKASEWICZ, QUILZER ROBERTA 

LUKASEWICZ, RONIMARCIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trese Construtora e Incorp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, ULISSES 

GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 dias úteis, manifestar-se 

sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso (fls. 124/128), bem como sobre os termos do pleiteado 

pelo Administrador Judicial (fls. 130/131).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1350487 Nr: 19735-83.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO JOSE TESSARO, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

OAB:3.162/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT
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 Procedo à intimação do administrador do Juízo parta, em 5 dias, 

manifestar-se. Ato contínuo, intimo a parte autora a acostar aos autos 

mandato, que lhe outorgue poderes para atuar neste feito e regularizar 

sua representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1352794 Nr: 20051-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO GABINO PADILHA JÚNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

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

OAB:9.229/MT

 Procedo à intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar 

memória de cálculo atualizada até a data de decretação da falência 

(10/02/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1356367 Nr: 20549-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CARMELO CORTEZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA. 

- OAB:7.444/MT, EDSON JORGE BASÍLIO DE OLILVEIRA - 

OAB:14.849/MT, FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - 

OAB:16605, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:7.187/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 32/34), 

bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo Administrador 

Judicial (fls. 36/37).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1357912 Nr: 20948-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONZAGA & CIA LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS 

GLOBAL S/A, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., 

ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

- OAB:OAB/MT 16.394, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Impulsiono os presente autos para intimar a requerente no prazo de 5 dias 

manifestar quanto aos termos de fls. 110/129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1358720 Nr: 21178-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO DE OLIVEIRA, CM Administração Judicial e 

Pericias Ltda – EPP

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

LTDA

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

JR. - OAB:9.679/SC, ANTONIO MARCOS VÉRAS - OAB:2045/SC, 

CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Procedo à intimação do Requerente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre os termos do pleiteado pela Recuperanda (fls. 

194/196), bem como sobre o que dispõe o parecer elaborado pelo 

Administrador Judicial (fls. 199/204).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1359992 Nr: 21446-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA & PERIN LTDA ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - OAB:5220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Impulsiono estes autos, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2020/SNRJ e CNGC, intimo a parte requerente para no prazo de 10 

dias, apresentar calculo pormenorizado tão somente dos seus créditos, 

em conformidade dos pareceres contidos nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1395959 Nr: 8136-16.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULIENE ROSA TORRES DA SILVA, CHRISTIANO 

CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - 

OAB:MT/11.127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Em cumprimento à determinação do Juízo, fl. 35, intimo, novamente, o 

administrador judicial para, em 5 dias úteis, emitir parecer.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103284 Nr: 11813-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LEMOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTES DIESEL LTDA, 

massa falida leverger transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL MANDETTA ATALLA 

- OAB:1447 - MS

 Procedo à nova intimação da requerida para em, 5 dias úteis, 

manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327359 Nr: 488-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SUPRACRED FOMENTO COMERCIAL LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

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

4678, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9.229/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5.932/MT, 

FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235379/SP

 Procedo à intimação da inventariante para, nos termos da decisão de fls. 

642-643, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 83592 Nr: 9475-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE GRUBHOFER RAULI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM JOSE GRUBHOFER 

RAULI - OAB:25182/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, BRUNO RAMOS DOMBROSKI - 

OAB:173.725 OAB/RJ, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, DEIVISON VINÍCIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13.884/MT, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS 

MOTA - OAB:19.615 OAB/BA, FERNANDO MARSARO - OAB:12.832/MT, 

HILVETE MARIA DOS SANTOS - OAB:23.829/DF, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - 

OAB:26822-B/PR, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, RICHARDSON JUVENTINO 

GONÇALVES CAMPOS - OAB:23975/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA 

ROSA - OAB:18099/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:3928/MT

 Visto.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOAQUIM JOSÉ 

GRUBHOFER RAULI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, no valor de 

R$ 73.995,63 (setenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e 

sessenta e três centavos), nos moldes previstos no art. 523, do 

CPC/2015.

À fl. 729, o banco executado juntou aos autos a guia de depósito no valor 

de R$ 73.995,63, para fins de garantia do Juízo, pugnando pela abertura 

do prazo para oposição de embargos a execução.

Em seguida, a instituição financeira alega excesso na execução, e informa 

que o valor devido perfaz a importância de R$ 73.368,54 (setenta e três 

mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) (fls. 

733/734).

Na manifestação de fls. 735, o exequente concorda com a impugnação 

apresentada pelo Banco do Brasil, e requer a expedição de alvará para 

levantamento da quantia informada pelo banco, no valor de R$ 73.368,54 

(setenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos).

Ante o exposto, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 924, I, do Código de 

Processo Civil.

 Após, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1437343 Nr: 17057-61.2019.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA, MARCOS GRANADO 

MARTINS, STELLA APARECIDA DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA, 

CASSÃO JURE FERREIRA SALES, WILSON MÁRCIO DE ARRUDA E SILVA, 

ALCIDES RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ GAMA REIS, CLEDSON SILVA 

SOARES, JOSÉ NOGUEIRA SOARES, VICENTE RODRIGUES CUNHA, 

AILTON BUENO DA SILVA, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ, MARCO AURÉLIO 

BALLEN, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALÁN, RICARDO VIDAL, 

RONIMÁRCIO NAVES, TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES, 

CARLINHOS BATISTA TELES, TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA, NIVALDO CAREAGA, Manuel Ros Ortis Junior, 

GUARACY CARLOS SOUZA, MAURICIO LUIZ DOS SANTOS, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL, GISELA SIMONA 

VIANA DE SOUZA, COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, 

DALILA COÊLHO DA SILVA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., 

HEMERSON CEZAR DESZCYNNSKI, JUCARA MEDEEIROS LOBO DE 

VASCONCELOS, DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇAO DAS 

FAMILIAS DE MORADORES DO PARQUE BNDEIRA CAMPINAS, MARIO 

APARECIDO LEITE CANGASSÚ PRATES, CAROLINE ABE ROSA E 

FRANCISCO DE ASSIS COSTA, MARCELO DE MORA MARCON, MARIA 

OTACIANA CASTRO ESCAURIZA, FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO, 

RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES, TATIANE ABREU, WEDSON 

SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

Silva - OAB:OAB/MT 8228, FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO 

GARCIA - OAB:10.114, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4.121/MT, 

LUCIANO MIRANDA - OAB:354.159/SP, PALMERON MENDES FILHO - 

OAB:204.065/SP, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES 

UTILIZADOS PELO SÍNDICO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES 

TRABALHISTAS DA MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA instaurado em cumprimento ao item “2” da decisão 

proferida em 16/10/2019, nos autos principais da falência.

Pois bem, uma vez formado o incidente o Síndico deverá ser intimado para 

que, em 05 (cinco) dias úteis, promova a instrução do presente incidente 

com os documentos e informações que entender pertinentes.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Em 
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seguida, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 866236 Nr: 6581-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. T. A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, DIOGO TADEU 

ALVES CORREA - ME, José Adolpho de Lima Avelino Vieira, BANCO DO 

BRASIL, RUBIANE KELI MASSONI, GEIZIELLY MILENE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA CRISTINA SOUZA 

MADUREIRO - OAB:10.353/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT/ 12.419, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PARTE DISPOSITIVA:1) DECLARO QUITADO o crédito da credora 

trabalhista TATIANE REGINA MAGRI CAMARGO, no valor de R$ 849,95 (fl. 

813), realizado diretamente a credora.2) Expeça-se alvará judicial em 

favor de GEISIELLY MILENE DE ARRUDA, no valor de R$ 673,25 

(seiscentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), observando 

os dados bancários indicados às fls. 852/858.3) Intime-se a recuperanda 

pra proceder novas diligências no intuito de obter os dados bancários da 

credora Maria Francisca da Costa, para liberação do valor depositado nos 

autos referente ao seu crédito trabalhista, no prazo de 05 dias úteis. No 

mesmo prazo, a recuperanda também deverá comprovar o pagamento dos 

créditos quirografários vencidos até a presente data.4) HOMOLOGO para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, o acordo pactuado entre a 

recuperanda e a administradora judicial (fl. 821), referente a remuneração 

do auxiliar do juízo.Expeça-se o necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 406699 Nr: 38585-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA, FABIO HELENE LESSA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DE TAL, ANTONIO RODRIGUES DE 

SOUZA, ASSOCIAÇAÕ DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO 

JOÃO DEL REI-AMOC DEL REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES ANTUNES 

- OAB:6095, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, Rafael 

Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURELIO DA COSTA 

- OAB:14958/O-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO proposta por TUT TRANSPORTES LTDA em face 

de ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO JOÃO 

DEL REY E OUTROS para o fim determinar a expedição de MANDADO 

PROIBITÓRIO para proteger a autora da turbação ou esbulho iminente, e o 

faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fundamento 

no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Consigno que a ação de 

Interdito Proibitório não se presta para discutir questões acerca da 

alienação do presente imóvel em litígio, devendo ser analisado nos autos 

do INCIDENTE formado para tratar das questões referentes à alienação 

dos bens móveis e imóveis que compõem o ativo permanente da TUT 

TRANSPORTES LTDA (Processo n. 3462-92.2019.811.0041).Transitada 

em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.P. I. C.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1383867 Nr: 5074-65.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA LOPES RAMOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORDANA PEREIRA DE 

AZEVEDO DE LIMA - OAB:18104, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANA DE PAULA MOTTA, Cpf: 

56433530834, Rg: 9.275.397 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIANA DE PAULA MOTTA, Cpf: 28398852801, Rg: 1.714.936-9, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da falida Fitpel Comércio e Representações LTDA, na 

pessoa das suas sócias ELIANA DE PAULA MOTTA e MARIANA DE 

PAULA MOTTA, para manifestarem-se quanto a presente impugnação (art. 

12, da Lei nº 11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias.

Despacho/Decisão: Visto.Determino a intimação da falida por edital, na 

pessoa das sócias ELIANA DE PAULA MOTTA E MARIANA DE PAULA 

MOTTA, para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309094 Nr: 10665-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDCCEPL, AAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCEPL, LFF, SPDCF, BPF, COCCEFDIEDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafaela Oliveira de Assis - 

OAB:183.736, VINÍCIUS ANTÔNIO MOTTA FREITAS - OAB:242.090

 Visto.O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 

(DNCOS), em manifestação assinada pelo Procurador Federal requereu 

vista dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias, mediante remessa do 

processo à Procuradoria Federal de Mato Grosso (MT), para fins de 

viabilizar a análise de eventual ingresso no presente feito, ao argumento 

de que seu acesso aos autos está inviabilizado em razão do segredo de 

justiça determinado na decisão inaugural (fls. 749/752 – vol.04).À fl. 803, 

reitera o pedido de vista “especialmente em razão da decisão de liberação 

de mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), a título de honorários 

advocatícios, nos autos do processo n.º 0004214-08.2000.4.05.8100, em 

trâmite na 2ª Vara Federal da Seção Judiciário do Ceará”.De fato, o 

magistrado que me antecedeu na condução do feito, determinou que os 
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autos tramitassem em segredo de justiça, a fim de resguardar o sucesso 

da pretensão (fl. 273-Vol. 02), circunstância esta que impede a vista dos 

autos para quem não seja parte no processo, conforme dispõe o § 1º, do 

artigo 189, do Código de Processo Civil, segundo o qual “O direito de 

consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de 

pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus 

procuradores”.Pois bem, segundo se infere dos autos, tramita perante a 2ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará EXECUÇÃO n.º 

0004214-08.2000.4.05.8100, em que são partes CONSPAVI 

CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA e o DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNCOS), .(....)Assim, DEFIRO o pedido 

de fls. 749/752, reiterado à fl. 806, para o fim de conceder ao 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNCOS) 

vista do presente incidente pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

mediante remessa dos autos à Procuradoria Federal de Mato Grosso (MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1442519 Nr: 18435-52.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRISTINA RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:16.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 1442519

Vistos.

Como o presente feito versa sobre Habilitação de Crédito em Recuperação 

Judicial, e, também, considerando que esta unidade jurisdicional é 

competente tão somente para processar as cartas precatórias cíveis da 

Comarca de Cuiabá (Resoluções TJ-MT/OE nºs 02/2019 e 14/2019), 

declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 1ª Vara Cível de 

Cuiabá, devendo a Gestora Judiciária promover a adequada redistribuição 

do feito, certificando o necessário.

Às providências.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1329320 Nr: 15460-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIS BALHESTEIRO NASCIMENTO, 

MARCOS JOSE MARTINS FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, TANIA BENEDITA CORREIA - OAB:12.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANA DE PAULA MOTTA, Cpf: 

56433530834, Rg: 9.275.397 e atualmente em local incerto e não sabido 

MARIANA DE PAULA MOTTA, Cpf: 28398852801, Rg: 1.714.936-9, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da falida FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, na pessoa de suas sócias ELIANA DE PAULA MOTTA e MARIANA 

DE PAULA MOTTA, para manifestarem-se quanto a presente impugnação 

(art. 12 da Lei nº: 11.101/2005), juntando os documentos que tiverem e 

indicando outras provas que reputem necessárias.

Despacho/Decisão: Visto. Determino a intimação da falida por edital, na 

pessoa de suas sócias ELIANA DE PAULA MOTTA E MARIANA DE PAULA 

MOTTA, para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, @Usuariologado, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461297 Nr: 30285-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL S/A LINHAS AÉREAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES, ALAIN 

ROBSON BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para no prazo de 5 

dias, manifestar nos termos da decisão de fls. 159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781859 Nr: 35478-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER PEREIRA BISPO, MILTON VIZINI CORRÊA 

JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779, 

NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

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

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

CHINELATO - OAB:24047, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 OAB/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793184 Nr: 47274-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÁCOMO NICOLA LEVENTI NETO, MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

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

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

MIRANDA - OAB:9779, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

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

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

CHINELATO - OAB:24047, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950 OAB/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1371356 Nr: 2293-70.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO TEODORO AVELINO DE SOUSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARGAMASSA LTDA -ME, EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, 

EXECUTIVA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EXPRESSO JUARA 

LTDA, VALDIR RUELIS, FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME, 

BETO TRANSPORTES E TURISMO LTDA., TRANSRUELIS TRANSPORTE 

LTDA, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, ADRIANE 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES 

LTDA ME, AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JAMBERS 

HIDALGO GIMENEZ - OAB:7379, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLE THOMAZINI 

OLIVEIRA - OAB:10280/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1326043 Nr: 14753-26.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARIA DE JESUS COSTA, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

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

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

OAB:18763-A, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341341 Nr: 18074-69.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

GUAICURUS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341689 Nr: 18160-40.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

EPP, LORGA & MILEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

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

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1341880 Nr: 18181-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 

DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CAMPINAS E REGIÃO, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, VESPER CONSTRUTORA LTDA - EPP

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

OAB:250.387/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1367887 Nr: 1551-45.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEONICE MARTINS CAMPOS, CM Administração Judicial 

e Pericias Ltda – EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - OAB:18.790/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1396487 Nr: 8216-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADILSON LELIS PEREIRA, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA, BIPAR ENERGIA S. A.

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

SILVA - OAB:6565, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1415546 Nr: 12387-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY FERREIRA DA SILVA SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT, SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:3580

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

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

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

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1418625 Nr: 13090-08.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. R. CONSULTORES E AUDITORES S/C LTDA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Procedo a intimação da Massa Falida da Cotton King e o administrador (a) 

judicial, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre o teor 

da petição do requerente de fls. 18/20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1424512 Nr: 14382-28.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEN REGINA PEREIRA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO 

DE FREITAS

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

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

OAB:18763-A, NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - OAB:17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.676/MT, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10240/MT

 Procedo à intimação da parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433283 Nr: 16023-51.2019.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FERNANDES DE PINHO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORADORA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

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

OAB:684-COREC, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:OAB/MT 

5.705

 Procedo à intimação do (a) administrador (a) judicial para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se nos presentes autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1290465 Nr: 5053-26.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME, 

MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - 

ME

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, Cristiane Lourdes Ribeira - OAB:136.173, 

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

OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT, THAIS DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:OABMT12585, THEREZINHA DE JESUS DA 

COSTA WINKLER - OAB:25730/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASSA FALIDA DA VAGEL COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 26582536000156. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: dar ciência de que se estenderam os efeitos da falência da 

Vagel Comércio e Indústria de Embalagens Ltda. às empresas Vagel 

Armazéns Gerais Ltda. e Ineasa - Insdústria de Embalagens da Amazônia 

S/A, para que sejam operados nos termos da sentença que decretou a 

falência proferida em 13/01/1997, cujo "Termo Legal" restou assentado em 

60 (sessenta) dias retroativos aos protestos existentes nos autos da 

falência.

Despacho/Decisão: Visto.Cuida-se de INCIDENTE formado por 

determinação proferida nos autos da falência da VAGEL COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (código 72797), para análise do 

pedido para RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO E 

PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA às empresas VAGEL 

ARMAZÉNS GERAIS LTDA E INEASA INDÚSTRIA EMBALAGEM DA 

AMAZÔNIA.Regularmente citadas, as empresas VAGEL ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA e INEASA INDÚSTRIA EMBALAGEM DA AMAZÔNICA LTDA 

apresentaram manifestação na pessoa de EDSON TARCÍSIO DE OLIVEIRA 

CAMPOS (fls. 60/64), que contém um histórico da constituição das 

empresas, com as respectivas composições acionárias, ocasião em que 

afirmou que “não houve desvios ou, muito menos aplicação irregular dos 

valores recebidos” (fl. 63).Em nova manifestação nos autos as requeridas 

(fls. 82/83) esclareceram que as empresas VAGEL – COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e INEASA 

INDÚSTRIA EMBALAGEM DA AMAZÔNICA LTDA “pertencem ao mesmo 

grupo econômico, sempre administrados em conjunto e sob a direção” do 

Sr. EDSON TARCÍSIO DE OLIVEIRA CAMPOS.A ilustre representante do 

Ministério Público opinou pelo reconhecimento do Grupo Econômico, com a 

extensão formal dos efeitos da falência (fls. 49/54).Relatei. 

Decido.Trata-se de incidente processual no qual a Síndica nomeada nos 

autos da falência da VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS 

LTDA (código 72797), pretende obter a extensão dos efeitos da falência 

às sociedades empresárias VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e INEASA 

INDÚSTRIA EMBALAGEM DA AMAZÔNICA LTDA, ao argumento de que 

sempre se tratou de um grupo econômico denominado GRUPO VAGEL, 

composto por duas sociedades empresárias limitadas e uma sociedade 

anônima, que possuem os mesmo sócios EDSON TARCÍSIO DE OLIVEIRA 

CAMPOS e MAGDA SILVA DE CAMPOS.É assente o entendimento de que 

a extensão dos efeitos da falência pode ser reconhecida de forma 

incidental nos autos do processo falimentar, prescindindo de ação 

autônoma, desde que resguardados os direitos da ampla defesa e do 

contraditório, o que foi devidamente observado no caso em análise.Nesse 

sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos:“FALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA. 

ENCOL. FRAUDE À EXECUÇÃO. FRAUDE PELA VIOLAÇÃO AO TERMO 

LEGAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEFICÁCIA 

DE DETERMINADOS ATOS E TERMOS CONTRATUAIS. REVISÃO. 

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. 

INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 

DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. DECRETAÇÃO NO PROCESSO 

FALIMENTAR. DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. FALÊNCIA. EXTENSÃO DOS 

EFEITOS.  CONFUSÃO PATRIMONIAL.  POSSIBIL IDADE. 

DESCONSIDERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. (...). 4. É pacífico na 

jurisprudência desta Corte a possibilidade de, no curso do feito falimentar 

e de forma cautelar, haver a desconsideração da personalidade jurídica 

independente de ação autônoma para tanto. Além disso, é firme o 

entendimento da prescindibilidade de citação prévia. (...). 11. Recursos 

especiais a que se nega provimento.” (REsp 476.452/GO, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 11/02/2014) (destaquei)Como se 

sabe, muito embora exista a possibilidade de constituição formal de 

Grupos de Sociedade, frequentemente nos deparamos com os Grupos 

Econômicos de Fato, cuja identificação nem sempre é fácil, considerando 

os vários contornos que podem assumir as relações econômicas entre as 

sociedades empresárias que, não deixam de possuir personalidade e 

patrimônio próprios, com aparente independência.Para a doutrina, os 

grupos econômicos ou societários podem ser compreendidos como um 

conjunto de empresas agrupadas, com relações econômicas interligadas, 

exercendo controle de uma ou umas sobre as outras, obedecendo todas a 

uma única direção.Ressalte-se, contudo, que muito embora a 

personalidade jurídica própria e o patrimônio distinto muitas vezes possam 

ser utilizados como elementos de exclusão por ocasião da verificação da 

existência do grupo econômico, tais fatores não são suficientes para 

tanto, haja vista que, na prática, faz-se necessária a comprovação da 

existência de controle e confusão patrimonial entre as empresas.Quanto 

ao Grupo Econômico VAGEL, não há controvérsia nos autos a respeito, 

tanto é assim que as próprias requeridas reconhecem a existência do 

Grupo, a medida em que admitem que as certidões de inteiro teor e ônus 

dos imóveis por esta apresentados, além dos contratos sociais, 

demonstram “de forma inquestionável”, que as sociedades empresárias 

VAGEL – COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, VAGEL ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA e INEASA – INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A, 

“pertencem ao mesmo grupo econômico, sempre administrados em 

conjunto e sob a direção” do Sr. EDSON TARCÍSIO DE OLIVEIRA CAMPOS 

(fl. 83).Diante do reconhecimento da existência do GRUPO ECONÔMICO 

VAGEL, deve-se perquirir acerca da aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica para fins de estender os 

efeitos da falência às demais empresas do grupo, tal como requerido pela 

Síndica.Nesse contexto, tem-se sedimentado que a extensão dos efeitos 

da falência ocorrerá sempre que se verificar a existência dos 

pressupostos elencados no artigo 50, do Código Civil, senão vejamos:“Art. 

50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a 

requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de 

obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores 

ou sócios da pessoa jurídica.”Extrai-se pelas cópias das matrículas dos 

imóveis n.º 44.602, 46.658 e 12.665, que acompanham a manifestação da 

Síndica, a ocorrência de operações financeiras com garantias cruzadas 

entre as três empresas do grupo, nas quais determinada empresa ofertou 

seu patrimônio para garantia de dívida de outra empresa do grupo.Nota-se 

ainda, que desde o início do trâmite do processo de falência da empresa 

VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA que as 

informações ali constantes sempre fizeram menção às três pessoas 

jurídicas que compõem o Grupo, senão vejamos:Na relação de credores 

da falida apresentada pelo então Síndico (LAURO JOSÉ DA MATA), às fls. 

329/335 dos autos da falência, constou dívidas que foram contraídas 

pelas empresas VAGEL ARMAZÉNS e INEASA, a exemplo dos contratos 

de capital de giro de números 92/00073 e 92/00074-8, firmados com o 

BANCO DO BRASIL S/A (fls. 329/330).Também se observa que na relação 

de bens apresentada pelo Síndico que nela foram incluídos bens não só 

da falida VAGEL COMÉRCIO, como também da VAGEL ARMAZÉM e da 

INESASA (fls. 337/338 – volume II dos autos da falência) e, na exposição 

de motivos da falência assinada pelo sócio EDSON TARCÍSIO DE OLIVEIRA 

CAMPOS, constou que “o Grupo Vagel paralisou suas atividades no início 

de 1994” e que com a paralisação das atividades do Grupo adveio a 

falência da VAGEL COMÉRCIO (fls. 223/224 dos autos principais).Assim, 

muito embora se possa afirmar que a desconsideração da personalidade 

jurídica deva preceder a extensão dos efeitos da falência, também é 

forçoso admitir que a despersonificação das demais empresas é 

consequência da decretação da falência, dando lugar à massa falida.Com 

efeito, os fatos narrados e os elementos contidos nos autos principais, 

são suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico entre a 

falida e as sociedades empresárias VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e 

INEASA – INDÚSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A, de modo 

que, pertencendo a falida ao grupo de sociedades, os efeitos de seu 

decreto falencial devem alcançar as demais sociedades empresárias do 

grupo.Face a todo o exposto passo a tecer as seguintes deliberações:1 – 

Em consonância com o parecer ministerial ACOLHO o pedido formulado 

pela Síndica para, aplicando a “teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica” nas sociedades em apreço, integrantes do mesmo 

“Grupo Econômico de Fato” ora reconhecido, estender os efeitos da 

falência da VAGEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA às 

empresas VAGEL ARMAZÉNS GERAIS LTDA e INEASA – INDÚSTRIA DE 

EMBALAGENS DA AMAZÔNIA S/A, para que sejam operados nos termos 

da sentença que decretou a falência proferida em 13/01/1997, cujo “Termo 
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Legal” restou assentado em 60 (sessenta) dias retroativos aos protestos 

existentes nos autos da falência.1.1 – Por consequência, determino o 

cumprimento de todos os atos inerentes ao decreto falimentar, tal como 

consignados na decisão proferida nos autos principais, observando-se, 

aqueles ainda não cumpridos. Intimem-se. Cumpra-se, dando ciência da 

presente decisão ao Ministério Público Estadual.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELISANGELA DE 

SOUZA BARROS, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 
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16.394, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, NALIAN BORGES 

CINTRA MACHADO - OAB:14.100, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A, RENATA 

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

PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844, RENATO MELLO LEAL - 

OAB:160120, Ricardo Alexandre Vieira da Costa - OAB:23.047/MT, 
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RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - OAB:114072, RICARDO 

SALDANHA SPINELLI - OAB:15204, RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT, ROGÉRIO ALESSANDRE DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:121.133/SP, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, SIMONE 

REGINA DE SOUZA KAPITANGO-A-SAMBA - OAB:23.844/MT, THAIS 

SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, THIAGO SANTOS SERAFIM - 

OAB:33559/DF, THIAGO SANTOS SERAFIN - OAB:33.559/DF, USSIEL 

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

OAB:12.901/MT, VITOR CAMARGO SAMPAIO - OAB:385.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os presentes autos, intimo a recuperanda, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o teor de fls. 5.405/5.406, 5.675, 

5.709/5.718 e 5.781/5.784.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

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

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

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

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

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

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

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

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003689-02.2018.8.11.0041. Visto. Como se 

vê dos autos, as recuperandas e o Banco Santander (Brasil), informaram 

por intermédio de manifestação de ID 26041096, que alcançaram a 

composição com relação ao crédito da referida instituição financeira, 

requerendo então, a designação de audiência de gestão democrática, com 

a presença do administrador judicial, do Ministério Público e dos demais 

credores, a fim de que estes “possam avaliar a viabilidade da sua 

homologação”. Este Juízo determinou em decisão de ID 26677189, a 

intimação do administrador judicial e de todos os credores para 

manifestação sobre o acordo, assim como a oitiva do Ministério Público. 

Também foi determinada a publicação da decisão no DJE, visando, assim, 

conferir a máxima publicidade ao acordo. Em ID 26678097, foi certificada a 

publicação da decisão de ID 26677189. Consta dos autos a concordância 

de Ass Contabilidade Eireli (ID 26779861), Waldemar Miranda (ID 

26943715), Luiz Carlos Ribeiro Negrão (ID 27096581), Tatiana Da Silva (ID 

27239604), Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos (ID 27239839), 

desde que “a medida não prejudique o escopo da ação em tela”, sendo 

que o credor M. Diesel Caminhões E Ônibus Ltda concorda com a 

realização da audiência de gestão democrática (ID 27201489). O 

administrador judicial entendeu pela necessidade de oitiva do Ministério 

Público, bem como pugnou por nova vista caso fosse apresentada 

resistência motivada pelos credores, e caso não houvesse oposição, 

manifestou favorável ao acordo (ID 27256933). O Ministério Público 

entendeu pela desnecessidade de sua intervenção (ID 27481521). 

Certificado pela Secretaria do Juízo o decurso do prazo dos credores e, 

03/12/2019, às 23:59:59. Relatei. Decido. As recuperandas e o Banco 

Santander (Brasil), apresentaram “Instrumento de Transação” (ID 

26041097), no qual se observa a composição com relação às obrigações 

oriundas das CCB’S 00334604300000005320, 00334604290000001160 e 

00334604300000005620. Segundo o administrador judicial, no momento da 

consolidação da 2ª Lista de Credores, foram feitas determinadas 

ponderações quanto aos créditos pertencentes ao Banco Santander S/A, 

especificamente sobre as nuances das contratações envolvendo o Grupo 

Dismafe e o referido banco, evidenciando, a existência de obrigações não 

sujeitas ao processo recuperacional (Lei n.º 11.101/2005 - §3º do art. 49). 

Pontuou o administrador judicial, na ocasião, que apenas a quantia de R$ 
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865.890,26 deveria ser incluída na classe dos credores quirografários, e 

que o banco, por não concordar com seu entendimento ajuizou 

Impugnação De Crédito (n.º 1022036-83.2018.8.11.0041), objetivando a 

exclusão do valor de R$ 5.059.217,88, da relação de credores, 

defendendo a extraconcursalidade de todas as obrigações provenientes 

das CCB’s n. 00334604300000005320, 00334604290000001160 e 

00334604300000005620, tendo reconhecido, que somente a quantia de 

R$ 51.465,92 estaria sujeita aos efeitos recuperacionais, por se tratar de 

saldo advindo do Contrato de Abertura do Crédito n. 

4604130030823000173. Pois bem, como se observa do item “4” do 

instrumento de acordo, ficou convencionado que a recuperanda anuiria 

integralmente com todos os termos da referida impugnação ao crédito, 

inclusive, o reconhecimento da alegada extraconcursalidade. De acordo 

com o auxiliar do Juízo, além dos R$ 51.465,92, referentes à CCB 

4604130030823000173, R$ 813.690,26 também estão sujeitos às 

condições de pagamento aprovadas em Assembleia de Credores, o que, a 

princípio implicaria em discordância aos termos acordados. No entanto, 

como bem pontuado pelo auxiliar do Juízo, deve-se levar em consideração 

os resultados que serão alcançados com a homologação do acordo em 

questão, dentre os quais se destacam a liberação de dois ativos 

permanentes da recuperanda, a saber: dois imóveis, objeto das matrículas 

62.059 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, e 

79.948, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, além do 

encerramento dos litígios judiciais e das medidas administrativas “que 

poderiam viabilizar a excussão de bens cuja essencialidade já havia sido 

sustentada pelas Recuperandas”. Soma-se a isso o fato de que os 

credores foram intimados, não tendo aportado aos autos nenhuma 

oposição. Face a todo o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos o “instrumento de transação” firmado entre o 

Grupo Recuperando e o Banco Santander (Brasil) S/A, constante do ID. 

26041097, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Traslade-se 

cópia da presente decisão para os autos da Impugnação De Crédito (n.º 

1022036-83.2018.8.11.0041). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003689-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

LUMIRAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A (AUTOR(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(AUTOR(A))

TOTAL COMERCIO E REPRESENTACAO S/A (AUTOR(A))

TECNOVIA S/A ARMAZENS GERAIS (AUTOR(A))

EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS (AUTOR(A))

AGRUPAR S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

VENTURA S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS (AUTOR(A))

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Credores (RÉU)

WANDERLEY RAMPEL (RÉU)

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

BANCO BRADESCO (RÉU)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (RÉU)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (RÉU)

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (RÉU)

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (RÉU)

LUIS RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

EVERTON PEREIRA CAMILO (RÉU)

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (RÉU)

MARA SOUZA GALIANO (RÉU)

PIO JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

INSTITUTO EUVALDO LODI (RÉU)

JULLY ENNY DE SOUZA (RÉU)

IRMAOS RODOPOULOS LTDA (RÉU)

VALDECY PEREIRA DE SOUSA (RÉU)

COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA (RÉU)

RESITEC - INDUSTRIA DE PIAS DE MARMORE SINTETICO LTDA - EPP (RÉU)

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (RÉU)

GASPAR HELENO ANDRE (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

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

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS OAB - MT21437-O 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

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

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

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

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

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

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ OAB - MT19463-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSI OAB - DF28498 (ADVOGADO(A))

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

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

GERSON TOME TREVISOL OAB - MT19424-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

OSMAR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA OAB - MT20108-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Bradesco S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

KAIO AUGUSTO ALVES NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

WALDEMAR MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDER RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - BA28864 (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

OI S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIA CRISTINA FERRARI SABINO OAB - DF28490 (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA NEVES NOU DE BRITO OAB - BA17065 (ADVOGADO(A))
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

VANDERLEY XAVIER DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AUDINEI GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

INTEGRALSAT SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA FERNANDA DOS SANTOS NAVARRO DE ANDRADE OAB - 

SP170014 (ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO LASAS LONG OAB - SP331249 (ADVOGADO(A))

VOLMIR GELSON EDEL - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO GERHARDT OAB - MT0016342A (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI OAB - MT7231/O (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

EDMUNDO FERREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT8267-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

ALEX QUEIROZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROBERT BOSCH LIMITADA (BOSCH) (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOILTON JOSE LEITE OAB - MT19278-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

JEAN PEREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO AMAR BOTELHO OAB - RJ113441 (ADVOGADO(A))

JULIANA DE SIQUEIRA CASTRO OAB - RJ113679 (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE DO CARMO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

VANDENILSON DE ARRUDA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ALOISIO NUNES RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

ADEMILSON GONCALVES DE MATOS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

WAGNALDO SOUZA FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE REGINA DE SOUZA KAPITANGO A SAMBA OAB - SP0205337A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURICIO CORTE CHAGAS MEMORIA OAB - RJ137775 (ADVOGADO(A))

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596-O (ADVOGADO(A))

ADALTO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JEFFERSON RAMOS BRANDAO OAB - PR27617 (ADVOGADO(A))

AUTOAMERICA IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO 

ATACADISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PNEUMATICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOSÉ ANTÔNIO LESSI (TERCEIRO INTERESSADO)

HANSATECNICA COMERCIO E REPRESENTACOES S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

BRUNO PEREZ SANDOVAL OAB - SP324700 (ADVOGADO(A))

ASS CONTABILIDADE EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO BARAO OAB - MT8313-O (ADVOGADO(A))

LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA OAB - SP324000 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE WAGNER (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO CERANTOLA OAB - MT12738/O (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

NILCARLEY SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANAINA PEREIRA DA MATTA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MARCO DE SOUZA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PEREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

ADELINO DA SILVA RONDON (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003689-02.2018.8.11.0041. Visto. Como se 

vê dos autos, as recuperandas e o Banco Santander (Brasil), informaram 

por intermédio de manifestação de ID 26041096, que alcançaram a 

composição com relação ao crédito da referida instituição financeira, 

requerendo então, a designação de audiência de gestão democrática, com 

a presença do administrador judicial, do Ministério Público e dos demais 

credores, a fim de que estes “possam avaliar a viabilidade da sua 

homologação”. Este Juízo determinou em decisão de ID 26677189, a 

intimação do administrador judicial e de todos os credores para 

manifestação sobre o acordo, assim como a oitiva do Ministério Público. 

Também foi determinada a publicação da decisão no DJE, visando, assim, 

conferir a máxima publicidade ao acordo. Em ID 26678097, foi certificada a 

publicação da decisão de ID 26677189. Consta dos autos a concordância 

de Ass Contabilidade Eireli (ID 26779861), Waldemar Miranda (ID 

26943715), Luiz Carlos Ribeiro Negrão (ID 27096581), Tatiana Da Silva (ID 

27239604), Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos (ID 27239839), 

desde que “a medida não prejudique o escopo da ação em tela”, sendo 

que o credor M. Diesel Caminhões E Ônibus Ltda concorda com a 
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realização da audiência de gestão democrática (ID 27201489). O 

administrador judicial entendeu pela necessidade de oitiva do Ministério 

Público, bem como pugnou por nova vista caso fosse apresentada 

resistência motivada pelos credores, e caso não houvesse oposição, 

manifestou favorável ao acordo (ID 27256933). O Ministério Público 

entendeu pela desnecessidade de sua intervenção (ID 27481521). 

Certificado pela Secretaria do Juízo o decurso do prazo dos credores e, 

03/12/2019, às 23:59:59. Relatei. Decido. As recuperandas e o Banco 

Santander (Brasil), apresentaram “Instrumento de Transação” (ID 

26041097), no qual se observa a composição com relação às obrigações 

oriundas das CCB’S 00334604300000005320, 00334604290000001160 e 

00334604300000005620. Segundo o administrador judicial, no momento da 

consolidação da 2ª Lista de Credores, foram feitas determinadas 

ponderações quanto aos créditos pertencentes ao Banco Santander S/A, 

especificamente sobre as nuances das contratações envolvendo o Grupo 

Dismafe e o referido banco, evidenciando, a existência de obrigações não 

sujeitas ao processo recuperacional (Lei n.º 11.101/2005 - §3º do art. 49). 

Pontuou o administrador judicial, na ocasião, que apenas a quantia de R$ 

865.890,26 deveria ser incluída na classe dos credores quirografários, e 

que o banco, por não concordar com seu entendimento ajuizou 

Impugnação De Crédito (n.º 1022036-83.2018.8.11.0041), objetivando a 

exclusão do valor de R$ 5.059.217,88, da relação de credores, 

defendendo a extraconcursalidade de todas as obrigações provenientes 

das CCB’s n. 00334604300000005320, 00334604290000001160 e 

00334604300000005620, tendo reconhecido, que somente a quantia de 

R$ 51.465,92 estaria sujeita aos efeitos recuperacionais, por se tratar de 

saldo advindo do Contrato de Abertura do Crédito n. 

4604130030823000173. Pois bem, como se observa do item “4” do 

instrumento de acordo, ficou convencionado que a recuperanda anuiria 

integralmente com todos os termos da referida impugnação ao crédito, 

inclusive, o reconhecimento da alegada extraconcursalidade. De acordo 

com o auxiliar do Juízo, além dos R$ 51.465,92, referentes à CCB 

4604130030823000173, R$ 813.690,26 também estão sujeitos às 

condições de pagamento aprovadas em Assembleia de Credores, o que, a 

princípio implicaria em discordância aos termos acordados. No entanto, 

como bem pontuado pelo auxiliar do Juízo, deve-se levar em consideração 

os resultados que serão alcançados com a homologação do acordo em 

questão, dentre os quais se destacam a liberação de dois ativos 

permanentes da recuperanda, a saber: dois imóveis, objeto das matrículas 

62.059 do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, e 

79.948, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, além do 

encerramento dos litígios judiciais e das medidas administrativas “que 

poderiam viabilizar a excussão de bens cuja essencialidade já havia sido 

sustentada pelas Recuperandas”. Soma-se a isso o fato de que os 

credores foram intimados, não tendo aportado aos autos nenhuma 

oposição. Face a todo o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos o “instrumento de transação” firmado entre o 

Grupo Recuperando e o Banco Santander (Brasil) S/A, constante do ID. 

26041097, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Traslade-se 

cópia da presente decisão para os autos da Impugnação De Crédito (n.º 

1022036-83.2018.8.11.0041). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1059265-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PURIFICADORES 

LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059265-43.2019.8.11.0041. Visto. Pela 

decisão de ID 27380270, foi determinada a realização de verificação 

prévia, conforme Recomendação do CNJ, publicada em 14/10/2019, por 

meio de Ato Normativo Nº 0007684-39.2019.2.00.0000, visando a 

constatação das reais condições de funcionamento das empresas 

requerentes e análise da regularidade e da completude da documentação 

apresentada juntamente com a petição inicial. Como se vê dos autos, a 

perita apresentou por intermédio dos ID’s 27623755 e 27628714 “laudo 

técnico de constatação prévia” e “aditivo do laudo de constatação prévia”, 

nos quais constam que foram verificadas incongruências na escrituração 

contábil da empresa ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LtdA. Diz a perita 

ainda, que não foi possível analisar a escrituração relativa ao ano de 

2019, bem como que há “incompletude dos documentos apresentados pela 

empresa SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO relativos 

aos anos de 2016 a 2018”. Pois bem, diante do que constou dos laudos de 

ID’s 27623755 e 27628714, deve ser oportunizado às requerentes sanar 

as eivas identificadas. Constato ainda, que as requerentes pugnam, em 

sede de “tutela De Urgência cautelar”, para que sejam autorizadas a 

receber dos entes públicos valores pelos serviços prestados, sem a 

apresentação de “certidão negativa de regularidade fiscal, tributária e 

FGTS”. Pugnam também, para que seja determinada “a suspensão da 

exigibilidade de todas as obrigações contraídas até 11/12/2019, data do 

pedido de recuperação judicial, determinando a suspensão das ações e 

execuções ajuizadas contra as autoras e sócios coobrigados” (ID 

27636944). Tal como prevê o art. 303 do CPC/2015, a tutela antecipada, ou 

satisfativa, depende da coexistência dos seguintes requisitos: a 

contemporaneidade da medida, o requerimento de tutela antecipada e a 

indicação do pedido de tutela final, com exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Como de conhecimento, para fins de deferimento da tutela de 

urgência é indispensável à coexistência de alguns requisitos, quais sejam, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, isto é, a formação de um juízo de 

probabilidade da existência do direito invocado pela parte. Em que pese 

ainda não tenha sido analisado o pedido de recuperação judicial, em razão 

da perita nomeada para realização da verificação prévia ter apontado a 

necessidade de apresentação de documentos, não há que se por em 

dúvida os prejuízos que podem advir as requerentes, caso os entes 

públicos retenham os pagamentos por serviços que já foram prestados e 

repercutiram em custos às empresas já em crise, que necessitam da 

contraprestação para complementar seu fluxo de caixa e dar continuidade 

às suas atividades, de modo que a retenção do pagamento contraria os 

princípios norteadores do instituto da recuperação judicial. Reter o 

pagamento dos valores pelos serviços já executados configura 

enriquecimento ilícito da administração pública e viola o princípio da 

legalidade, tendo em vista que não consta tal modalidade de sanção no do 

artigo 87, da Lei 8.666/93. Desse modo, as exigências dos entes 

contratantes acerca da certidão negativa de débitos, contraria o processo 

recuperatório, que tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 

crise econômico-financeira da empresa devedora, a fim de permitir a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 

sua função social e o estímulo à atividade econômica. Quanto ao pedido 

de suspensão também formulado em sede de tutela de urgência, como 

dispõe o art. 6º, caput, da Lei n.º 11.101/05, o deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial, suspende o curso da prescrição 

e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

de credores particulares do sócio solidário, visando assim proporcionar 

ambiente favorável à devedora para formalizar seu Plano de Recuperação 

Judicial. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada 

prejudica os interesses e direitos dos credores, tendo em vista a 

provisoriedade do pronunciamento, posto que ausentes os pressupostos 

para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, 

os credores poderão prosseguir com as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. DA PARTE DISPOSITIVA: 1 - INTIMEM-SE AS 

REQUERENTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, juntem 

aos autos os documentos faltantes indicados nos laudos de ID’s 27623755 

e 27628714, sob pena de indeferimento da petição inicial. 2 – Defiro a 

Tutela de urgência Cautelar, para o fim de dispensar as requerentes da 

apresentação das certidões negativas indicadas no pedido (ID 27636944), 
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para fins de recebimento de valores dos entes públicos relativos aos 

serviços já executados. 3 - Determino a suspensão de todas as ações e 

execuções ajuizadas contra a parte autora e seus sócios coobrigados, 

por obrigações contraídas até a data do ingresso do pedido de 

recuperação judicial (11/12/2019), conforme dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 

6º, e artigo 52, III, da Lei n.º 11.101/2005, sob pena de multa diária, que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem 

e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de 

processamento do presente pedido de recuperação judicial. 4) Ante a 

urgência que o caso requer, sirva a presente decisão como Ofício. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1058056-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HBR ASSESSORIA, PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS AHREIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLURALIDADE DE CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE OAB - 487.279.541-53 

(REPRESENTANTE)

ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME (PERITO 

/ INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058056-39.2019.8.11.0041. Visto. 

Cuida-se de Pedido De Recuperação Judicial ajuizado por HREIS Comércio 

De Alimentos Ltda e HBR Consultoria Empresarial, inscritas no CNPJ sob 

os n.ºs 07.678.927/0001-24 e 14.724.679/0001-76, sociedades 

empresárias qualificadas e representadas nos autos, que compõem o 

denominado Grupo HREI, que iniciaram suas atividades no ano de 2005, no 

ramo de conveniência arrendada de posto de gasolina, e que em virtude 

do fechamento do posto, alterou suas atividades em maio de 2016 para o 

ramo de hortifrúti, com faturamento médio de R$ 100.000,00 por mês, que 

perdurou até maio de 2018, quando resolveu abrir para o mercado com um 

“mix maior de produtos”. Pela decisão de ID 27139374, foi determinada a 

realização de verificação prévia, conforme Recomendação do CNJ, 

publicada em 14/10/2019, por meio de Ato Normativo Nº 

0007684-39.2019.2.00.0000, visando a constatação das reais condições 

de funcionamento das empresas requerentes e análise da regularidade e 

da completude da documentação apresentada juntamente com a petição 

inicial. A perita nomeada apresentou por intermédio do ID 27624230 o 

“laudo técnico de constatação prévia”, no qual consta que foram 

verificadas “incongruências apresentadas em confrontação das peças 

contábeis apresentadas na inicial em relação as Declarações (DEFIS) dos 

anos de 2016 e 2017 e ainda ausência das demais informações 

solicitadas”. De acordo com a perita a ausência das informações 

solicitadas impossibilita a análise dos documentos conforme estabelece o 

artigo 51, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005. Como se observa do laudo, a perita 

informa que com relação à requerente HBR Assessoria, Prestação de 

Serviços E Comércio Ltda “não há necessidade de apresentação de 

documentação complementar tendo em vista a inatividade contábil e fiscal 

já constatada”. No entanto, no que diz respeito à requerente Comércio De 

Alimentos HREIS, aponta a perita a necessidade de apresentação de 

“Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais dos anos de 2016 

a 2018, retificadora ou principal” e “Razão Contábil do período de janeiro a 

outubro de 2019, extraída do sistema contábil utilizado pela empresa, haja 

vista ser de natureza obrigatória conforme determina a LEI 10.406 em seu 

artigo 1179 e ainda a Resolução do CFC – ITG 1000”. Pois bem, o artigo 51, 

da Lei n.º 11.101/2005, traz o rol dos documentos que devem ser 

apresentados na petição inicial do pedido de recuperação judicial, de modo 

que a não apresentação de qualquer um deles importará na determinação 

para emenda da petição inicial, a fim de possibilitar ao requerente sanar as 

eivas identificadas. Assim, INTIMEM-SE AS REQUERENTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, juntem nos autos os documentos 

faltantes indicados no laudo de ID 27624230, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Tendo em vista que as requerentes juntaram alguns 

documentos de forma sigilosa e que estes podem ser necessários para 

análise pela perita, determino que o sigilo seja retirado até ulterior 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. 

Anglizey Solivan de Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1014674-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WENDELE DA SILVA VIVEIROS OAB - SP345188 (ADVOGADO(A))

LUZIA HATSUE MANABE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT23313-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014674-93.2019.8.11.0041. Visto. Os autos 

vieram-me conclusos para análise do pedido de tutela de urgência 

formulado pela recuperanda, para que a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande (MT), por intermédio da Secretaria de Educação se abstenha de 

reter qualquer pagamento devido pelos serviços prestados (ID 27554263). 

Narra a recuperanda que celebrou com a Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande (MT), o contrato n.º 38/2018, visando a prestação de serviços de 

obras/construção CRECHES PROJETO PADRÃO TIPO 1 – PROINFÂNCIA, e 

que as contraprestações “encontram-se iminente de pagamento”, tendo a 

receber R$ 154.434,57. Afirma que a contratante condicionou o 

pagamento pelos serviços prestados na execução do contrato de n.º 

38/2018, à apresentação de comprovantes de pagamentos junto ao INSS. 

É o relatório. Fundamento e decido. Tal como prevê o artigo 303 do 

CPC/2015, a tutela antecipada, ou satisfativa, depende da coexistência 

dos seguintes requisitos: a contemporaneidade da medida, o requerimento 

de tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final, com exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo. A retenção do pagamento devido por serviços 

que já foram prestados e repercutiram em custos às empresas já em 

crise, que necessitam da contraprestação para complementar seu fluxo 

de caixa e dar continuidade às suas atividades, de modo que a retenção 
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do pagamento contraria os princípios norteadores do instituto da 

recuperação judicial. Reter o pagamento dos valores pelos serviços já 

executados pela recuperanda configura enriquecimento ilícito da 

administração pública e viola o princípio da legalidade, tendo em vista que 

não consta tal modalidade de sanção no do artigo 87, da Lei 8.666/93. 

Desse modo, as exigências dos entes contratantes acerca da certidão 

negativa de débitos, contraria o processo recuperatório, que tem por 

objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 

da empresa devedora, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, 

do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 

estímulo à atividade econômica. Aliás, ao apreciar caso semelhante, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no seguinte sentido, 

in verbis: “DIREITO EMPRESARIAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL COM A PETROBRAS. 

PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA EMPRESA PRESTADORA DOS 

SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

ARTS. 52 E 57 DA LEI N. 11.101/2005 (LF) E ART. 191-A DO CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). INOPERÂNCIA DOS MENCIONADOS 

DISPOSITIVOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA A DISCIPLINAR O 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL E PREVIDENCIÁRIA DE EMPRESAS 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. O 

art. 47 serve como um norte a guiar a operacionalidade da recuperação 

judicial, sempre com vistas ao desígnio do instituto, que é "viabilizar a 

superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica". 2. Segundo entendimento exarado pela Corte Especial, em 

uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir 

operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário comprovação 

de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do 

art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o 

parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em 

recuperação judicial (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe 21/08/2013). 3. 

Dessarte, o STJ, para o momento de deferimento da recuperação, 

dispensou a comprovação de regularidade tributária em virtude da 

ausência de legislação específica a reger o parcelamento da dívida fiscal 

e previdenciária de empresas em recuperação judicial. Nessa linha de 

intelecção, por óbvio, parece ser inexigível, pelo menos por enquanto, 

qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em 

recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade (já 

dispensado pela norma), seja para contratar ou continuar executando 

contrato com o Poder Público. 4. Na hipótese, é de se ressaltar que os 

serviços contratados já foram efetivamente prestados pela ora recorrida 

e, portanto, a hipótese não trata de dispensa de licitação para contratar 

com o Poder Público ou para dar continuidade ao contrato existente, mas 

sim de pedido de recebimento dos valores pelos serviços efetiva e 

reconhecidamente prestados, não havendo falar em negativa de vigência 

aos artigos 52 e 57 da Lei n. 11.101/2005. 5. Malgrado o descumprimento 

da cláusula de regularidade fiscal possa até ensejar, eventualmente e se 

for o caso, a rescisão do contrato, não poderá haver a retenção de 

pagamento dos valores devidos em razão de serviços já prestados. Isso 

porque nem o art. 87 da Lei n. 8.666/1993 nem o item 7.3. do Decreto n. 

2.745/1998, preveem a retenção do pagamento pelo serviços prestados 

como sanção pelo alegado defeito comportamental. Precedentes. 6. 

Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1173735 / RN, 

Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 

22/04/2014, Data da Publicação/Fonte: DJe 09/05/2014)”. Sendo assim, 

cabe ao Estado, juntamente com os demais credores, participar do 

esforço de manter a atividade econômica e comercial desenvolvida pela 

empresa, pois a manutenção da recuperanda produzirá dividendos sociais 

e financeiros, beneficiando a própria Fazenda Nacional que poderá 

continuar arrecadando novos tributos. Face ao exposto defiro o pedido de 

ID 27554263. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2018. Anglizey Solivan de Oliveira Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1060066-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANDRE DOS SANTOS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de Impugnação de Crédito interposta por 

dependência aos autos da Recuperação Judicial de Mjb Vigilância e 

Segurança Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1061133-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HWANDERSON LUIZ DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Mjb – Comércio de 

Equipamento e Gestão de Pessoal Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como Impugnação À Relação 

De Credores, e processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, 

intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se 

sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando 

os documentos que tiver e indicando outras provas que reputem 

necessárias. Com a contestação, intime-se o Administrador Judicial para, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, 

deverá juntar à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação, 

conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052222-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SILVA ARAUJO (IMPUGNADO)
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Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação contra a Relação de Credores interposta 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052230-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O.R.A.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação contra a Relação de Credores interposta 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048654-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação contra a Relação de Credores interposta 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009116-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERGINIO JOSE DA SILVA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. verginio Jose da Silva Neto ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen 

Consultoria, Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão 

do valor de R$ 36.601,33, no quadro geral de credores. A recuperanda 

não se opõe ao valor pleiteado pelo habilitante (id 20196769). O 

Administrador Judicial opina pela procedência do pedido (id 21018499). 

Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 23822826). 

É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio 

instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que 

reconheceu a existência de crédito no valor atualizado de R$ 36.601,33, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0000493-93.2017.5.23.0008. Considerando que a recuperanda não se 

opõe ao pedido, bem como a manifestação favorável do administrador 

judicial, e estando o cálculo atualizado conforme os termos legais, a 

inclusão do crédito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de verginio Jose da Silva Neto, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 36.601,33, classificado como trabalhista. 

Ciência ao Ministério Público. Isento de custas e honorários advocatícios 

por não haver litigiosidade. Após, cumprida, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041810-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNANTE)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))
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MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALINE FURTADO LEMOS (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Homologo, para que surtam os jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

Desistência, formulado no id 26931752, declarando extinto o feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Intime-se o administrador judicial para 

providências. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021692-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES COIMBRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Carlos Alves Coimbra opôs Embargos de Declaração em face da 

decisão proferida no id 22423168, sob o argumento de que o 

administrador judicial não procedeu com a retificação do seu crédito, no 

valor de R$ 27.339,37. Manifestação do Administrador Judicial pelo não 

conhecimento dos embargos declaratórios (id 24353826). É a síntese do 

necessário. Decido. Com efeito, os embargos de declaração 

constituem-se em meio apropriado para suprir eventuais falhas, de modo a 

esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões 

verificadas na decisão embargada (CPC/2015 – art. 1.022). Assim, 

analisando tanto a matéria objeto dos embargos quanto o teor da decisão 

recorrida, constato que inexiste na decisão embargada qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade a justificar a utilização dos presentes 

embargos. Ademais, o administrador judicial, em sua manifestação, “reitera 

que já foram tomadas as providências necessárias quanto à retificação do 

crédito em nome do Habilitante no Quadro Geral de Credores” (sic – id 

22225390). Diante do exposto, Rejeito os Embargos De Declaração 

ofertados pela parte autora no id 22587378. Preclusa esta decisão, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020786-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REI DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Luiz Rei dos Anjos ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Constutora e 

Incorporadora e Outras, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

13.159,56, no quadro geral de credores. A recuperanda e o administrador 

judicial manifestam pela habilitação do crédito do autor (id 203505239 e 

21058105). Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 

23833469). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 13.159,56, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0000097-25.2017.5.23.0006. Ante o exposto, demonstrada a existência do 

crédito ora pleiteado, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de Luiz Rei dos Anjos, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 13.159,56, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019574-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Antonio da Silva ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de Geotop Construções e 

Terraplanagem Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 

2.179,33, no quadro geral de credores. A recuperanda e a administradora 

judicial manifestam pela habilitação do crédito do autor (id 20322531 e 

20704036). Parecer do Ministério Público pela não intervenção no feito (id 

23825744). É o relatório. Decido. O presente pedido de habilitação de 

crédito veio instruído com os documentos oriundos da Justiça do Trabalho, 

que reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 2.179,33, 

resu l tan te  dos  au tos  da  rec lamação  t raba lh i s ta  n º 

0001377-72.2016.5.23.0036. Ante o exposto, demonstrada a existência do 

crédito ora pleiteado, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de Antonio da Silva, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 2.179,33, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1019757-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Martim Gomes ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto à recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 57.771,53, no quadro geral de credores (id 22965426). A recuperanda 

e o administrador judicial manifestam pela habilitação do crédito do autor 

(id 24069721 e 24120212). Parecer do Ministério Público pelo acolhimento 

do pedido (id 27474198). É o relatório. Decido. O presente pedido de 

habilitação de crédito veio instruído com os documentos oriundos da 

Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no valor de 

R$ 57.771,53, resultante dos autos da reclamação trabalhista nº 

0000894-16.2017.5.23.0001. Ante o exposto, demonstrada a existência do 

crédito ora pleiteado, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de Martim Gomes, no quadro de credores da 

recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 57.771,53, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Isento de 

custas e honorários advocatícios por não haver litigiosidade. Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014822-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO E OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Acolho o parecer 

ministerial de id.26930906, e determino a intimação da parte autora para 

que esclareça, especificamente, as pessoas contra as quais pretende 

desistir da ação, bem como quem deseja que figure no polo passivo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com relação ao pedido de expedição de 

mandado proibitório, deixo para apreciá-lo após o cumprimento da 

determinação deste despacho. Às providências. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1045504-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA SABINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (DENUNCIAÇÃO À 

LIDE)

KATIA BOAVENTURA FERREIRA MARQUES (RÉU)

CONDOMNIO EDIFICIO RIVIERA DE FRANCE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

MAURICIO MARQUES JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Não obstante o arrazoado 

exposto pela parte autora, entendo necessária à realização de audiência 

para justificação do alegado, nos termos do art. 562 do CPC/2015, com o 

fito de melhor esclarecer sobre a sua posse e, principalmente quando se 

deu a ocorrência de eventual esbulho no imóvel em litígio. Destarte, 

DESIGNO audiência de justificação para o dia 30/01/2020, às 16:00 h. 

NOTIFIQUE-SE a parte ré para comparecer à audiência de justificação na 

data designada, esclarecendo que poderá intervir, desde que o faça por 

intermédio de advogado, ressaltando que o prazo para a defesa começa a 

contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(art. 564, parágrafo único, CPC). Intime-se a parte autora, que deverá se 

fazer presente através de seu representante legal, bem como para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o seu rol de testemunhas para a 

oitiva na audiência de justificação, que deverão ser intimadas para 

comparecimento ao ato solene nos moldes do art. 455 CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010437-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO (RÉU)

VANDERLI MARQUES DA SILVA (RÉU)

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES (RÉU)

KELVEN PAULO LUZ SANTOS (RÉU)

NATHALIA INGRID DE ABREU FERREIRA (RÉU)

EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

GABRIELLY APARECIDA ARAUJO MIRANDA (RÉU)

PAULO HENRIQUE PEREIRA SIMAO (RÉU)

PATRICIELE DA CRUZ ALVES (RÉU)

ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS (RÉU)

ODINEIA DIAS DA SILVA (RÉU)

ELIZABETH VEIGA (RÉU)

ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS (RÉU)

NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA (RÉU)

ELIZANDRA CARVALHO DA SILVA (RÉU)

BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA (RÉU)

CEBELINA ANDREZA DA SILVA (RÉU)

BRUNA ROSARIA SALAZAR DE LIRA (RÉU)

CRISTIANE DA SILVA (RÉU)

DIRCE ALVES PORTILHO (RÉU)

ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES (RÉU)

ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO (RÉU)

JULIANA DE CAMPOS (RÉU)

JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS (RÉU)
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LAURA CONCEICAO DE SOUZA (RÉU)

LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA SILVA (RÉU)

MILENA SALVATERRA MEIRA (RÉU)

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

KAROLINY DE SOUZA MIRANDA LEITE (RÉU)

KATIA FLOR MOTA (RÉU)

KELLY CRISTINA DA SILVA (RÉU)

E OUTROS (RÉU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (RÉU)

JOEZER COSTA E SILVA (RÉU)

HELIO DE OLIVEIRA (RÉU)

ANA CELIA DA SILVA PAIXAO (RÉU)

ROSILEIA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

ANA DA SILVA COSTA (RÉU)

ANA KAROLYNA PEREIRA GONCALVES (RÉU)

LAIZA DIAS DE ARRUDA (RÉU)

ADRIANE TAQUES DE AMORIM (RÉU)

JESUS HONORATO DE ALMEIDA (RÉU)

ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA (RÉU)

ALLYNNE SILVA SANTOS (RÉU)

ANA CAROLINA ALVES CALAZANS (RÉU)

SANDRA SILVA SOARES (RÉU)

VALQUIRIA ARRUDA E SILVA (RÉU)

THAIS CRISTINA PAES DE ARRUDA (RÉU)

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER (RÉU)

SILBENE MARIA DE ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (LITISCONSORTES)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1 0 1 0 4 3 7 - 5 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  A U T O R ( A ) :  L U M E N 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA RÉU: KELVEN PAULO 

LUZ SANTOS, ROSILÉIA DO ESPÍRITO SANTOS, LAIZA DIAS DE ARRUDA, 

JESUS HONORATO DE ALMEIDA, CEBELINA ANDREZA DA SILVA, HELIO 

DE OLIVEIRA, VANDERLI MARQUES DA SILVA, NATHALIA INGRID DE 

ABREU FERREIRA, NICOLY CAROLINA LEMES DA SILVA, ODINEIA DIAS 

DA SILVA, PATRICIELE DA CRUZ ALVES, PAULO HENRIQUE PEREIRA 

SIMAO, ROSEMEIRE BARBOSA MARQUES, ROSILEIA DO ESPIRITO 

SANTO, SANDRA SILVA SOARES, SILBENE MARIA DE ARAUJO, 

SILVINHA BENEDITA DE SOUZA KRUGER, THAIS CRISTINA PAES DE 

ARRUDA, VALQUIRIA ARRUDA E SILVA, MILENA SALVATERRA MEIRA, 

MARCIA CARLOS DE OLIVEIRA, LIVIA KAROLINA CORREA BATISTA DA 

SILVA, LAURA CONCEICAO DE SOUZA, LAIZA DIAS DE ARRUDA, KELLY 

CRISTINA DA SILVA, KATIA FLOR MOTA, KAROLINY DE SOUZA 

MIRANDA LEITE, JOEZER COSTA E SILVA, JULIANA DE CAMPOS, 

JESSYKA SANT ANA DE CAMPOS, JESSIKA DAIELLY ALMEIDA DA 

SILVA, IZADORA DOS SANTOS CARNEIRO, GABRIELLY APARECIDA 

ARAUJO MIRANDA, EVELLYN CAROLINA OLIVEIRA RODRIGUES, 

ELIZANGELA MARIA DA SILVA MORAES, ELIZANDRA CARVALHO DA 

SILVA, ELIZABETH VEIGA, ELAINE APARECIDA FERREIRA DE CAMPOS, 

DIRCE ALVES PORTILHO, CRISTIANE DA SILVA, BRUNA ROSARIA 

SALAZAR DE LIRA, BIANCA CARLA ASSIS DE OLIVEIRA, ANA 

KAROLYNA PEREIRA GONCALVES, ANA DA SILVA COSTA, ANA CELIA 

DA SILVA PAIXAO, ANA CAROLINA ALVES CALAZANS, ALLYNNE 

SILVA SANTOS, ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA, ADRIANE TAQUES DE 

AMORIM, ANDREIA QUITERIA RODRIGUES DE MELO, E OUTROS Vistos 

etc. Tendo em conta as manifestações aportadas no id. n. 27189016 e id. 

n. 27818633, precipuamente esta última que anuncia a reocupação da 

área sub judice, ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no 

art. 178, III, do CPC/2015. Em seguida, conclusos. Às providências. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1061305-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REQUERIDOS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1061305-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE CARLOS DE ALMEIDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDOS DESCONHECIDOS 

Vistos etc. Ouça-se o representante do MPE, consoante o exposto no art. 

178, III, do CPC/2015. Às providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004577-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARIA AMENDOLA JUNQUEIRA DE ANDRADE (AUTOR(A))

JOSE BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR OAB - SP214294 (ADVOGADO(A))

ELCIO MACHADO DA SILVA OAB - SP109055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAIRTON VALADARES (REU)

CASSIA DA SILVA PEREIRA (REU)

JALDENIR CORREA DO NASCIMENTO (REU)

PAULO CEZAR REIS (REU)

PEDRO PEREIRA FILHO (REU)

GILBERTO COSTA FILHO (REU)

PESSOAS NÃO IDENTIFICADAS (REU)

ROBERTO CARLOS TELES DUARTE (REU)

SAETE MIGUEL DE SOUZA (REU)

ANGELO BECALLE (REU)

RICARDO MACHADO AGUIAR (REU)

ASSOCIAÇÃO FLOR DO CACAU (REU)

GEREMIAS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN LOPES DIAS FERNANDES OAB - MT21072/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Autos n. 1004577.05.2017.8.11.0041 

DESPACHO Vistos. Considerando o requerimento da parte autora de 

revigoramento da liminar, ouça-se o representante do MPE, nos termos do 

art. 178, III, do Código de Processo Civil. Às providências. (assinado 

eletronicamente) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito 

em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031802-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICEA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA (REU)

CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA (REU)
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FRANCISCO CARLOS SOUZA - PRESIDENTE DO BAIRRO SAMPAIO (REU)

DEMAIS INVASORES DESCONHECIDOS (REU)

FRANCILIO ANTONIO DE MOURA (REU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1031802-63.2018.8.11.0041 MAURICEA NUNES FRANCILIO ANTONIO DE 

MOURA e outros (4) Certifico que, nos termos do Provimento nº 56/2007- 

CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 

2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE 

AUTORA para, nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no 

prazo de 10 (dez) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via 

e-mail, no formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. 2020-01-15

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453286 Nr: 25198-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO CARVALHO TELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para providenciar o 

recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º e 2º, CNGC). Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450680 Nr: 23199-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ADIB HAGGE, HERCÍLIA DE BARROS 

MACIEL HAGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19.575/MT, ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, BRUNO PAIVA FONSECA - OAB:18635/O, DANIEL 

MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, JANE STELLE BECA SANTOS - 

OAB:23.432, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5.703/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas a serem produzidas. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1442711 Nr: 18477-04.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA CEREZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SÁ - 

OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Inicialmente, determino o apensamento destes autos ao processo principal, 

qual seja o de n. 2913-34.2009.811.0041 – código n. 393658, para 

processamento em conjunto.

Lado outro, tendo em conta a distribuição dependencial ao feito sobredito 

no qual trata de litígio coletivo de terra rural, após serem tomadas todas as 

providências e cumpridas as determinações nos autos principais e seus 

respectivos apensos, ouça-se o representante do MPE, nos termos do art. 

178, III, do CPC/2015, e em seguida, imediatamente concluso para análise 

do pedido liminar.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1436312 Nr: 16780-45.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4.671/MT

 CERTIFICO de que é TEMPESTIVO o recurso de Embargos de Declaração, 

uma vez que a parte foi intimada da decisão no dia 25/11/2019, por meio 

do D.JE. Nº 10624. IMPULSIONO os autos com a finalidade de intimar o 

executado para apresentar CONTRARRAZÕES aos embargos de 

declaração. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1402507 Nr: 9523-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A, DONATO KLAFKE, ZENILDA 

GUZATTI KLAFKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO 

- OAB:6545/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:100.429/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o período de recesso se inicia amanhã (20/12/19), bem 

como este magistrado estará no período de 07/01/2020 a 20/01/2020, em 

usufruto de compensatórias (Expediente n. 0746666-71.2019.8.11.0001), 

DETERMINO a devolução dos autos em cartório, conforme orienta a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria para que retorne 
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concluso após meu retorno.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104679 Nr: 12424-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA, ZENON FERNANDES 

DE OLIVEIRA, CÉLIO CASADEI, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO DOS SANTOS, PAULO HORN, 

OTAIR DA SILVA BORGES, VALMIR ERMES VIEIRA, CLEISON DAVI D 

PAES, REGINALDO JOSE DE SOUZA, FLAVIO BRUMADO, GILMAR 

MARQUES MENDES, VALDECIR NERVES, JOSE ANTONIO BORGES, EDIO 

BARBOSA BORGES, CAMILA MARQUES DA SILVA, WUDSON DE TAL, 

MANOEL DE TAL, VAGNER DE TAL, JOÃO BENTO, BEATRIZ DE TAL, 

MARCIA LOPES, MARIA RITA AMORIM DE CASO, MARCOS ANTONIO DE 

TAL, MILTON DE MORA, RAIMUNDO FIDELIS, BEATRIZ DE TAL, WALMIR 

DE TAL, MARCOS AURELIO GARCES LIMA, LINDOMAR ALVES LOPES, 

ENEIAS ALMEIDA TEIXEIRA, OSMAR APARECIDO MORAES, ROSIMAR DE 

OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES, MONOEL FERREIRA DA SILVA, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

FLAVIO BRUMADO, JOSÉ DA SILVA, MILTON CAERANO GOMES, 

PATRICIA RAQUEL DE CAMPOS VIEIRA, ADRIANO SANTOS VIEIRA, 

IZAQUEL PEREIRA LIMA, CELIO SOUZA SILVERIO, ALDEMIR PEREIRA 

LIMA, CLAUDEIR PEREIRA LIMA, JOSE MILTON PEREIRA LIMA, MARCIO 

FERREIRA DA SILVA AUGUSTO, JOSE ANTONIO BORGES, REINALDO 

FELIX DA SILVA, ANTONIO CARLOS MARCELINO, SIDNEY APARECIDO 

MAESTER, ERICA PARRO, IVERSON BACH, PATRICIA RAQUEL DE 

CAMPOS VIEIRA, CLEUSA JOSEFA RAMOS, JOSE MILTON FERNANDES, 

JOSE AMERICO DE LIMA BATISTA, FRANCIELE PONCIANA DE GOES, 

ASSOCIAÇÃO BOM FUTURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6.283-B/MT, CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

DAVID DA SILVA BELIDO - OAB:14.619, JOSE MARCOS DO AMARAL 

FERREIRA FILHO - OAB:OAB/MT 17436, KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165, MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - 

OAB:17431-A, NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - OAB:6389/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - OAB:19631/O, 

FRANCIELE PONCIANA DE GOMES - OAB:, MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15.177, MATEUS DOS SANTOS - OAB:15177

 Vistos etc.

Tendo em conta os pedidos de fls. 1.960/1.962, os embargos de 

declaração opostos às fls. 1.964/1.966 e, por fim a manifestação de fls. 

1.967/1.968, DETERMINO a remessa dos autos ao representante do MPE, 

consoante o exposto no art. 178, III, do CPC/2015.

Com aporte aos autos da manifestação do Parquet, imediatamente 

concluso para análise.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426925 Nr: 9504-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO DA SILVA 

BRITO, MARIA ANGELINA DE LIMA BRITO, RICARDO LIMA BRITO, MARCIA 

DE LIMA BRITO, PEDRO DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DA SILVA MORAIS, PAULO CANDIDO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS BIGATAO - OAB:3529-B, 

DANIELA CAETANO DE BRITO - OAB:9880/MT, MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.434, por conseguinte, DETERMINO a suspensão deste 

feito, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o termo fixado, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274985 Nr: 29476-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON CORDEIRO DA COSTA, IVANIR CORDEIRO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BOTELHO LEITE, RAFAEL PERES 

DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE MOREIRA RODRIGUES 

SCHMIDT - OAB:16.314 E, Anayra Laura De Moraes Proença - 

OAB:23792/O, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PERES DO PINHO - 

OAB:17896 OAB/MT

 Vistos.

Ciente da interposição do agravo; não havendo pedido de juízo de 

retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 

fundamentos.

Aguarde-se o deslinde do recurso manejado pela parte requerida; após, 

conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433525 Nr: 12929-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIA LUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

KAMIL HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON MARQUES DOS SANTOS, JULIO 

JOSE TIZOT, SEBASTIÃO DA SILVA FILHO, JOAB LOURENÇO DAS 

CHAGAS, JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, LUIZ CLAUDIO SANCHES, 

DEORESVALDO VENANCIO SAMPAIO, PAULO DINIZ PEREIRA, GEDIVAL 

INACIO DA SILVA, Réus Inominados Citados por Edital, TERCEIROS 

INTERESSADOS, AUSENTES E INCERTOS., INOMINADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, AMANDA MAGGI - OAB:15337, AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA - OAB:OAB/SP 230.904, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - 

OAB:9.249/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - OAB:OAB/MT 7.921, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:58.816/PR, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - 

OAB:14.038, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, 

PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:12.233-A/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 
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THIAGO FELLIPE NASCIMENTO - OAB:13.928/MT, WANDRÉ PINHEIRO 

DE ANDRADE - OAB:17.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SAMPAIO SALDANHA 

- OAB:8.764/MT, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, 

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - OAB:20.993/MT, DEF. 

PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HELIODORO SANTOS NERY - OAB:4.630/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Certifico que, a parte Requerida se manifestou tempestivamente às 

fls.717/724, visto que foi intimada da decisão de fls. 715, por meio do DJE 

nº 10615, publicado dia 08/11/2019.

Assim Impulsiono os autos para intimar a parte Autora, para no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar memorias finais, na sequência, decorrido o 

prazo da parte autora, iniciar-se-á o mesmo prazo para parte requerida 

apresentar seus memoriais finais. Em seguida, renova-se vista ao MPE e 

após concluso. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732261 Nr: 28430-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FED. DOS TRAB. NA AGRICULTURA 

DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA GOMES LUPETTI 

BAPTISTA - OAB:113.658/RJ, CARLOS ALBERTO DIEGAS DUTRA - 

OAB:30.853/RJ, CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - OAB:104.199/RJ, 

CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - OAB:156.244/RJ, DEBORAH 

DIAS DA COSTA BENTO - OAB:165.371/RJ, FÁBIO ZERAIK - 

OAB:137.830/RJ, FELIPE ZERAIK - OAB:30.397/RJ, FERNANDO 

MARQUES DE CAMPOS CABRAL FILHO - OAB:155.360/RJ, JULIANA 

BEDONE - OAB:168.521/SP, KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR 

- OAB:137.730/RJ, PAULA GUERRA DA CRUZ - OAB:141.811/RJ, 

RAFAEL ROSA NETO - OAB:42.292/SP, REGIS EDUARDO TORTORELLA 

- OAB:75.325/SP, RENATA VILLAÇA BOCCATO TRINDADE - 

OAB:200.227-SP, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP, 

SUMAYA AITH HEIDRICH - OAB:208.539/SP, THIAGO VIEIRA LEITE DE 

CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fls.306/307, e determino:

 1 – A designação de audiência para tentativa de conciliação para a data 

de 19/02/2020, às 14:00h, em razão dos entraves para cumprimento da 

sentença neste momento.

 Intimem-se as partes.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732262 Nr: 28432-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI - FED. DOS TRAB. NA AGRICULTURA 

DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN KUBALA - OAB:336.650-SP, 

JULIANA BEDONE - OAB:168.521/SP, RAFAEL ROSA NETO - 

OAB:42.292/SP, REGIS EDUARDO TORTORELLA - OAB:75.325/SP, 

RENATA VILLAÇA BOCCATO TRINDADE - OAB:200.227-SP, RICARDO 

MARTINS FIRMINO - OAB:253.449/SP, SUMAYA AITH HEIDRICH - 

OAB:208.539/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 Vistos etc.

Acolho o parecer ministerial de fl.444, e determino:

 1 – A designação de audiência para tentativa de conciliação para a data 

de 19/02/2020, às 14:00h, em razão dos entraves para cumprimento da 

sentença neste momento.

 Intimem-se as partes.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753776 Nr: 5718-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ENEIDA FIGUEIREDO DA SILVA, JOSÉ 

CONDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CONDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte 

exequente e determino:

1. Nos termos do § 2º, inciso I, do art. 513 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu patrono, a fim de que em 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do débito informado à fl. 178, sob pena de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

§1º do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a parte executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 

CPC.

 4. Retifique-se a autuação e o sistema apolo a fim de constar a nova fase 

processual.

5. Por fim, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça, eis que não 

demonstrada a hipossuficiência financeira, bem como em razão da parte 

exequente ter recolhido custas iniciais, consoante fl. 181.

6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774407 Nr: 27605-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUEL PRUDÊNCIO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO, 

JOSÉ MARIA DA SILVA, VALDENI GAMA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA N. SILVA - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 
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NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA), ELIANETH GLÀUDIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:

 Vistos etc.

Considerando o teor do venerando Acórdão às fls.191/195, que negou 

provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de 

fls.152/161, a qual julgou procedente o pedido de reintegração de posse 

do autor, bem como a certidão de trânsito em julgado do decisum referente 

agravo em recurso especial, o qual negou seguimento ao recurso (fl.253) 

defiro o pedido de cumprimento de sentença (fls.264/265) e DETERMINO:

 1. A intimação pessoal da parte requerida para que desocupe 

voluntariamente o imóvel no prazo de 15(quinze) dias.

2. Decorrido o prazo, não havendo a desocupação, EXPEÇA-SE o 

competente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte 

autora.

 3. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e 

necessário, o oficial de justiça, bem como a ordem de arrombamento, a fim 

de dar cabal cumprimento à diligência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714109 Nr: 6301-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLE CONCEIÇÃO DA SILVA, LINDÁRIO 

RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELI CARLA INÁCIO, MAYK JONATHAN DE 

SOUZA SILVA, ADEMILSON DANTAS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA 

(UNIC) - OAB:7590-B/MT, FELIPE MAIA BROETO - OAB:23.948, FILIPE 

MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 3437, PAULO MARIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:3637-B/MT

 Vistos.

Os autos vieram conclusos em razão do retorno do Egrégio Tribunal de 

Justiça; todavia, observo que não foram juntadas cópias do venerando 

Acórdão e da certidão de trânsito em julgado, razão pela qual seguem 

anexas a esse despacho as cópias extraídas do sistema Pje.

Dessa forma, tendo em conta o não provimento do Recurso de Apelação, 

bem como a certidão do trânsito em julgado, INTIMO as partes, via DJE, 

para se manifestarem, requerendo o que de direito, em 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446180 Nr: 20568-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO JOSÉ MONTEIRO, AILTON JOSÉ DA 

SILVA, MARTINHO FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ JOAQUIM ALVES, JOÃO 

DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO MARANHÃO, MANOEL 

SEBASTIÃO DE SOUZA, JOSÉ ZACARIAS GOMES, EGIDIO DIAS DA 

SILVA, EUCLIDES GONÇALVES QUEIROZ, ANDRÉ, Réus Inominados 

Citados por Edital, ELIA MARQUES DOS SANTOS, NADIR DOMINGUES DA 

SILVA, PAULO ALVES, AILTON JOSÉ DA SILVA, ARILDO RANGEL DE 

SOUZA, DORVALINO DESTRI, PAULO COSTA MOYA, VITALMIRO DANIEL 

DOS SANTOS, SILVIA MARQUES DE SOUZA DIAS, MARIA JOSÉ DE 

SOUZA E SILVA, MÁRIO DOMINGOS ALVES, ANTÔNIO DIVINO DE 

MIRANDA, VICENTE RAMOS DA CRUZ NETO, DERALDINA RIBEIRO DE 

SOUZA ALVES, MANOEL DE SOUZA ALVES, SALOMI ALVES DE PAULA, 

ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA 

FILHO -PROC. EST. - OAB:2171/MT, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MARCUS FERNANDES 

FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706, MARCUS FERNANDO F. VON 

KIRCHENHEIN - OAB:6706, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, VALMIRO ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:9.331, Valmiro Antonio Pinheiro Da Silva - OAB:, VALMIRO 

ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331, VALMIRO ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O

 Vistos etc.

Dou razão ao Parquet, de modo que determino:

1. Intime-se a parte autora para dar cumprimento ao item 2 do decisório de 

fl. 527.

2. Oficie o INTERMAT e a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger, a fim 

de que, no termo de 10 (dez) dias, prestem esclarecimentos acerca da 

possível titulação/regularização fundiário em prol dos moradores da 

Agrovila dos Palmeiras.

3. Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

comum.

4. Ao fim, ouça-se o representante do MPE, consoante o art. 179 do CPC.

5. Certifique-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743849 Nr: 40850-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO RODRIGUES GONÇALVES, MONICA 

CRISTINA PAREDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MÃES DE CRIANÇAS 

HIPERATIVAS E SUPERATIVAS, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA, 

HENRIQUETA MARIA BRENCES DE SOUZA, ALCIDES URIAS VIEIRA, DANE 

RELEN LIMA DE SOUZA, ERIVELTO LIMA SOARES, JOSÉ CARLOS LOPES 

LIMA, ISAEL DA SILVA, JAIR VELARDE JUSTINIANO, LORENSA 

JUSTINIANO SOARES, MARIA ZELMA GOMES DA SILVA, MIGUEL ANGEL 

JUSTINIANO SOARES, WILLIAN JUSTIANO SOARES, HELIO JOSE 

MENEZES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634/MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, LÉA TORQUATO DE 

ALMEIDA - OAB:12753, MICHELLE SANTOS MACHADO - 

OAB:13.023/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10.842-MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10842, 

JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 Vistos etc.
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Acolho o parecer ministerial de fl.521, e determino:

 1 – A intimação da Associação de Mães e Crianças Hiperativas e 

Superativas, ora ré, para informar se consente com a substituição 

processual requerida na audiência de conciliação (fl.512), no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o termo, conclusos.

Intimem-se as partes.

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1285555 Nr: 3438-98.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON BATISTA ALVES JUNIOR, JUNIEL DE FREITAS 

PEREIRA, WAGNER FRANCO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, Diogo Vinicius Alves Buogo - OAB:26055, rodrigo 

direne de moares - OAB:13878, RODRIGO DIRENE DE MORAES - 

OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão de citação em cartório acostada à fl. 220, 

certifique-se quanto ao decurso de prazo.

Em seguida, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que de direito.

 Decorrido o termo, certifique-se.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1369009 Nr: 1286-86.2013.811.0030

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ALBERNAZ RONDON JUNIOR, CARLOS 

AUGUSTO DE ARRUDA GOMES, PEDRO ROCHA DOS SANTOS, ADRIANO 

CASANOVA, ACÉLIO BECKER, JONES VICENTE ZAGO, BENEDITO DE 

FRANÇA BARRETO, DJALMA CORRÊA DA COSTA FILHO, RAIMUNDO 

PEREIRA OLIVEIRA TERCEIRO CORREA DA COSTA, THACIO ROBERTO 

FIGUEIREDO NUNES, ARMANDO LOSS NETO, EDUARDO ALBERNAZ 

RONDON, EDSON ALBERNAZ RONDON, DJENANE ALBERNAZ RONDON 

FRANCIO, ROBERTO LOUREIRO, ACELINA VELASCO RONDON CORREA 

DA COSTA, ANDRESSA RONDON FRANCISCO, EURIDES SEBASTIAO DA 

COSTA, ANGELO OCIMAR ANTONIACOMI, EDSON ALBERNAZ RONDON, 

BEATRIZ LOUREIRO BARRETO, WALI ZMYSLONY BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DE TRABALHADORES RURAL DE 

NOBRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Pedroso da Costa 

Ribeiro - OAB:13.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBLES VARGAS 

OLIVAREZ RODRIGUES - OAB:5.605

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 624, inteirando que até a 

presente data as partes, apesar de intimadas via DJE, não se 

manifestaram, os autos foram remetidos ao MPE; oportunidade em que 

este opinou pela intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção 

(fl. 625).

 Isto posto, acolho parecer ministerial e DETERMINO:

Intime-se a parte autora, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção por abandono.

 Decorrido o termo, certifique-se.

Em seguida, renove-se vista ao representante do MPE.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775660 Nr: 28921-43.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA INACIA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA MARIA DA CUNHA GUIMARAES, 

MAURO DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifiquei que, embora devidamente intimado, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas do ICEC quedou-se inerte, conforme fls. 231 e 

235. Sendo assim, REVOGO a nomeação procedida à fl. 227 e, por 

conseguinte, NOMEIO ao réu como curadora à lide a Defensoria Pública 

Estadual, que deverá ser intimada da nomeação mediante vista dos autos, 

bem como para apresentar resposta no prazo de lei, nos termos do art. 

72, II, do Código de Processo Civil.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para impugná-la.

Em tempo, tendo em vista que os Núcleos de Práticas Jurídicas das 

Universidades são regidos pela Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assim 

como pelas Instruções Normativas da Comissão de Ensino Jurídico da 

Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e pelo Regimento Interno da 

própria Instituição de Ensino Superior, DETERMINO a expedição de ofício 

aos representantes dos órgãos supracitados, a fim de que, caso 

entendam necessário, adotem as providências devidas com relação a não 

observância dos deveres funcionais aos jurisdicionados.

Encaminhe-se cópia das fls. 227/235 em anexo aos ofícios.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455940 Nr: 26935-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DE ÂNGELO TEREZANI, MARIA DE LOURDES 

TEREZANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE FRANCISCO DA SILVA, 

CLAUDOMIRO GONZAGA RAMOS, MARIO RIBEIRO DA SILVA, MANOEL 

DA CRUZ PEREIRA, JOSÉ FLORIANO, IRANI SOARES DE SOUZA, HOVIDIO 

DE JESUS OLIVEIRA, DARCI BERNARDES DA SILVA, WALDAIR DE 

SOUZA, SALETE ERENI SCHUNK, JOSÉ DITO, ADENILSON DE S. FILHO, 

JOÃO BATISTA DE MENEZES, PAULA FIRMINO, MARIA APARECIDA 

GOMES, ACENIL SOARES DE FARIAS, UGO CAVICHIONE NETO, LUIZ 

BENEDITO NEVES, AIRTON ANTONIO SOARES, SÉRGIO JOSÉ DOS 

SANTOS, SONIA MARQUES DE OLIVEIRARANATIUCI CAMPOS DA DE 

TAL, APARECIDO DIA SILVA, MILTON BORGES DOS SANTOS, MARIA DA 

SILVA, IVANI SOARES DE SOUZA, SALETA ERENI SHUCK, MARIA ANA 

DA SILVA MACEDO, MANOEL MORENO FILHO, MOISES SEBASTIÃO DE 

ASSIS, ISAIAS JESUS DA SILVA, SILVIA PEREIRA DA ROSA, APARECIDO 
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DOMINGOS DA SILVA, MARILEI CAMPOS DA SILVA, MANOEL DA CRUZ 

PEREIA, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

BARREIRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIR DE ANGELO TEREZANI - 

OAB:36292-SP, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21.588, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, ELBER RIBEIRO - OAB:, ELBER RIBEIRO COUTINHO 

DE JESUS - OAB:15020-B/MT

 Vistos.

Tendo em conta que não há diligências pendentes de cumprimento, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393658 Nr: 29103-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MOTA, ADEMIR ANTONIO LANG, 

BENEDITO MISRE DA SILVA, FRANCISCO DE TAL, JOSÉ CAETANO 

RIBEIRO, JOÃO ANGÉLICA, MANOEL CARNEIRO DA SILVA, MANOEL 

CECILIO, NECI MARTINS LIMA, NEWTON MACIEL, NILO PEREIRA DOS 

SANTOS, LUIZ NERES CARDOSO, LIDIO DENTISTA, RODRIGUES DO 

POSTO, MANOEL BARREIRA LUZ, EMIVAL, JOEL VENDEDOR, TARZAN, 

PEDRINHO DA DELTA, EDMILSON DO BAZAR, ESPOLIO DE TOINZINHO, ZÉ 

PORTO, QUIRELA, PEDRO DA MOTOPEÇAS, JOÃO VERMELHO, EDVALDO 

JOSE, CALANGO DO MACIEL, MARIVAL DO JORNAL, REINALDO 

BARBUDO, DJAIR, CASAGRANDE, DARCI CIRIACO, JARBAS 

MARAGAINO, CLEBER POLETO, ADENILDES RODRIGUES DE LIMA, 

ADEMIR ANTONIO LANG, AGUIMAR CIRINO, RONALDO BATISTA DE 

OLIVEIRA, ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA, ASSOCIAÇÃO G10, 

CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, CLEBER POLETO, EDI ESCORSIN, 

EDVAL JOSE, JARBAS SILVA MARAGNO, JOEL PACIENTE GUNTHER, 

JOSE PORTO, LAZARO FERREIRA FILHO, LIDIO LIMEIRA BRITO, LILIAN 

PINHEIRO DOS REIS, LUCIANO PEIXOTO MAIA, MAIKEL ZANINI, MANOEL 

BARREIRA LUZ, MARCOS TADEU MACHADO, MARIA NILVA GOMES 

MEDEIROS, NILTON ANDRADE MACIEL, PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS 

MARTINS, RAIANE DOS REIS MACIEL, ROMEU PEREIRA ROCHA, RONE 

PINHEIRO MACIEL, RONILSON PINHEIRO MACIEL, SILVIO SPINDOLA, 

SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL, BELUZA, CLAUDECYR DUTRA DA 

SILVA, EDNA ALVES DE OLIVEIRA, ELIAS BARBOSA DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT, LUCAS PIMENTEL FIGUEIREDO - OAB:40840, 

LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:6181-B/MT, MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913-B

 IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora para proceder ao 

cumprimento da carta precatória distribuída naquela comarca, procedendo 

com as custas e diligências necessárias, bem como, para querendo, fazer 

retirada do Ofciio n. 210 para protocolo na SESP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749352 Nr: 1398-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CASSIO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAT BIERI, ELFRID RUCKHOFER BIERI, 

MANOEL DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:9783, ERIKA SOARES GUIMARAES - OAB:22575, 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT, XAVIER 

LEONIDAS DALLACNOL - OAB:OAB/MT 9.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4.671/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta os documentos juntados pela parte autora às fls.190/200, 

DETERMINO que cópias de tais documentos sejam remetidas ao INTERMAT 

para que, em 30 (trinta) dias, o referido órgão mediante ofício com o fito de 

informar a este Juízo a situação cadastral da área objeto desta lide.

Decorrido o termo, intimem-se às partes para que, querendo, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos.

 Certifique-se.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788934 Nr: 42927-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SANTO EXPEDITO DO MUN. DE CLÁUDIA-MT, MARIA LUZIA 

FERREIRA DA SILVA, PAULO SÉRGIO BORGES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO WEISS DOMORADSKI, CARLOS 

ALBERTO DOMORADSKI, Lourdes Domoradski, INES DE FATIAM 

DOMORADSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU 

NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:1319/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12609, LUCIANA WERNER BILHAVA - OAB:12.222, THIAGO 

REBELLATO ZORZETO - OAB:14.338-A

 Vistos etc.

Diante do requerimento do Parquet de fl. 839, INTIMO a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos requisitados pelo 

INTERMAT às fls. 837/838.

Procedida a juntada, cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 

799/800-v.

Certifique-se o pertinente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838127 Nr: 42850-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO WEISS DOMORADSKI, CARLOS ALBERTO 

DOMORADSKI, LOURDES DOMORADSKI, Ines de fatima domoradski 

Spiering

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA, GILBERTO 

WALTA, SADI GAMARTZ, AGENOR PEREIRA DOS SANTOS, JOEL 

ANTONIO DE SOUZA, GENESI SOUZA NUNES, ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES RURAIS GLEBA SANTO EXPEDITO, PAULO SÉRGIO 

BORGES ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12609, THIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:14.338-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISTINA AP. TADEU 

NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:1319/TO, MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:3718/MS

 Vistos.

Como pugnado pelo Parquet à fl. 1.813 a-v, INTIMO a parte requerida para 

se manifestar acerca do pedido de fls. 1.756/1.811, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Decorrido o termo, certifique-se e renove-se vista ao MPE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821730 Nr: 27918-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CARLA RAVANELLO, ESPÓLIO DE ANTONINHO 

RAVANELLO, ANA CLERIS RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SANTANA DO AMARAL, DEMAIS 

INVASORES, ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DE POXORÉU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287, GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO - OAB:23.125, PEDRO 

HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT, 

MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:14762

 Vistos etc.

Renove-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 178, III, 

do CPC.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822323 Nr: 28500-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINÉIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRACILDES PEREIRA GALENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 OFICIE-SE à CDL com as informações solicitadas à fl. 134.Ademais, 

ORDENO que seja reiterado o ofício enviado à fl. 130, eis que até o 

presente momento não há resposta nos autos. Outrossim, quanto ao 

pedido no sentido de que este Juízo oficie o Departamento de Trânsito 

para angariar as informações solicitadas pelo exequente, ao contrário do 

que pretende a parte autora, a orientação jurisprudencial majoritária é no 

sentido de que cabe à parte interessada diligenciar junto as entidades, 

órgãos públicos ou privados, em busca de informações que lhe possam 

ser úteis no processo, para a realização de atos processuais.Para que tal 

incumbência excepcionalmente seja transferida ao Judiciário, é preciso 

que o litigante demonstre a impossibilidade de obter os documentos 

pretendidos, após o esgotamento das vias administrativas a ele 

disponíveis para o recebimento das informações relativas ao réu, e que, 

ainda assim, seu esforço foi inútil.Nesse sentido já reiterou o Superior 

Tribunal de Justiça:Não cabe ao Judiciário substituir a parte autora nas 

diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo (STJ, 2ª Turma, 

REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; DJ 18/02/2002, 

p. 340).Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito, conforme solicitado à fl. 135 e DETERMINO a 

intimação do exequente para que indique bens passíveis de penhora, no 

prazo de 30(trinta) dias, sob pena de emissão de certidão de crédito nos 

termos do art. 580 da CNGC e extinção da execução.Intime-se as partes. 

Após ter sido certificado o cumprimento de todas as deliberações e 

eventual decurso de prazo, volva-me concluso.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1111494 Nr: 15310-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO RODRIGUES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMANI RODRIGUES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI 

- OAB:7615/MT, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - OAB:6.587

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 577, inteirando que até a 

presente data a parte requerente, apesar de intimada via DJE, não se 

manifestou nos autos, DETERMINO:

 INTIME-A, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra-se integralmente o decisum de fl. 568, sob pena de extinção por 

abandono.

Decorrido o termo, certifique-se.

 Em caso de inércia da parte autora, intime-se, via DJE, a parte requerida.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162809 Nr: 37102-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICO LEÔNCIO GAÍVA NETO, KEYLLA CRISTINA 

DE ARRUDA GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, nájila conceição sayd pinto - OAB:OAB/MT 20.169, 

SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de fls.172-a-v, uma vez que não fora elaborado 

conforme preceitua o art.337, inciso IX, do CPC.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação, 

após, volvam-me conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167077 Nr: 38839-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS DA GLEBA VALE DAS PALMEIRAS, ALBERTO DA CHAGA 
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FERREIRA, REUS INDETERMINADOS (QUE SE ENCONTRAM NA POSSE DO 

IMÓVEL), ROBERTO CHAGAS LEITE, MILTON CAMPOS DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN - 

OAB:PROCURADOR, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Em que pese as partes terem especificado as provas que pretendem 

produzir, verifico que, como relatado pelo Parquet à fl. 304, não houve a 

citação por edital e a comprovação da ampla publicidade do litígio.

Sendo assim, expeça-se o competente edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

atentando-se o requerente ao art. 257 do CPC; decorrido o termo e 

ocorrido a revelia, certifique-se e encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial.

Ainda, certifique-se quanto ao cumprimento INTEGRAL do decisum de fl. 

190.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1123229 Nr: 20128-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI TEREZINHA WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA SOARES DE OLIVEIRA, MANOEL 

ANTONIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES - 

OAB:, LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO GUIMARÃES - 

OAB:16.740/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso – cód. 

918090.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128592 Nr: 22446-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANDREIA BERALDI DOS SANTOS BARBOSA, 

CLAUDINEY DOS SANTOS BARBOZA, HEITOR DA SILVA NOGUEIRA 

FILHO, JOÃO FERREIRA DOS PASSOS, JORGEMAR SOARES DA SILVA, 

JOSÉ JOAO MONTEIRO FERREIRA, REGINA FATIMA FERREIRA DOS 

SANTOS, FLORA DOS SANTOS, CREONICE MARIA FRACA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, Davi Marques - OAB:14678, DAVI MARQUES - 

OAB:14687O, DILMA GOMES MARQUES - OAB:16.896, DILMA GOMES 

MARQUES - OAB:22.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que a presente demanda implica na participação do 

parquet, razão pela qual procedo a remessa ao douto Representante do 

Ministério Público para que manifeste acerca de eventual interesse na 

produção de prova ou julgamento antecipado da lide, sem prejuízo de 

opinar por qualquer outra providência.

 Em seguida, concluso.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134749 Nr: 24991-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁVIO DE BRITO COSTA, JOABIO DINIZ 

MORAES, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164.014 OAB/RJ, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB:12.036/MT, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - OAB:12037/MT

 Vistos etc.

Verificando o Sistema Apolo, constatou-se que os réus incertos, 

desconhecidos, inominados e eventuais terceiros interessados ausentes, 

estão representados pela Defensoria Pública Estadual; isto posto, 

determino:

INTIME-SE a DPE para requerer o que de direito.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146285 Nr: 30100-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MULLER COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGEMAR SOARES DA SILVA, MARIA 

ANDREIA BERALDI DOS SANTOS BARBOSA, HEITOR DA SILVA 

NOGUEIRA FILHO, JOÃO FERREIRA DOS PASSOS, JOSÉ JOAO 

MONTEIRO FERREIRA, CLAUDINEI DOS SANTOS BARBOSA, REGINA 

FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, FLORA DOS SANTOS SILVA, 

CREONICE MARIA FRANCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos após a parte autora ser intimada para dar 

prosseguimento ao feito (fl. 75), oportunidade em que manifestou 

pugnando pela suspensão da demanda pelo prazo de 02 (dois) meses (fl. 

77).

Pois bem. O art. 1.238 da CNGC, assim dispõe, in verbis:

Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Sendo assim, em razão da dispensa de despacho nos autos, concedendo 

a suspensão do feito, bem como pelo decurso do prazo solicitado à fl. 77 
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até a presente data, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito informando os endereços onde 

os réus podem ser encontrados para receberem a citação.

 Decorrido o termo sem manifestação, INTIME-SE a parte demandante 

pessoalmente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra esta 

determinação, sob pena de extinção por abandono (art. 485, III, do 

CPC/2015).

Em seguida, colha-se manifestação do MPE.

Por fim, conclusos.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1329573 Nr: 15532-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDINO GUERINO GOMES, RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS, WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES, ANTONIO 

PARDIM, JOSÉ ROBERTO FROIO, JOAB ALMEIDA DOS SANTOS, JONAS 

VINICIO LIMA, Frente Nacional De luta Campo e Cidade (Acampamento 

Nova Conquista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - 

OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19.132/MT, MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT, RAFAEL WILIAN BATISTA - OAB:19.793/MT

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo do edital publicado (fls.1042/1049), após 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de 

defesa.

Apresentada contestação, intime-se o autor para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal.

 Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas a serem produzidas (art. 370 do CPC/2015).

Consigno que somente após o cumprimento da determinação supracitada 

é que o feito será organizado e saneado, com a apreciação de eventuais 

preliminares, bem como o deferimento das provas que deverão abrolhadas 

em audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo de julgamento 

antecipado consoante o disposto no art. 355 do CPC/2015.

Por fim, renove-se vista dos autos ao MPE e concluso.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1287025 Nr: 3939-52.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CAPILE, ALEXIS RAMATIS MILAN CAPILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA S. 

A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RÖCKER - 

OAB:23047, Carlos Rocker - OAB:23047-SC

 Vistos etc.

Intimem-se às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciarem em 

relação a proposta apresentada, às fls. 808/809, pelo perito ora nomeado.

Em seguida, intime-se o perito.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1379748 Nr: 4197-28.2019.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO GARCIA, IVONE GARCIA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINO QUIRINO GOMES, ZILMA FENIX DA 

SILVA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:9.124/MT, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta o requerimento de fls. 255/255-v, abro vista dos autos ao 

Ministério Público, nos termos do art. 178, III, do CPC.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1443700 Nr: 18721-30.2019.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO, ESPÓLIO DE ARLY 

IVÃ RIGODANZO, ERICA MARIA GEIGER RIGODANZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO JUNQUEIRA, VANDERLOI JOSÉ 

FORGIARINI, JOSIAS CORREA NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:21.066/MT, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em conta a materialização da presente ação, cumpra-se como 

determinado às fls. 236-v/237.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065044 Nr: 53208-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEZIO DE TAL ( VULGO RODÃO), 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE 

CASTANHEIRA VALE DO PARAÍSO, JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT
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 Diante dessas considerações, DECLARO A NULIDADE da citação por 

edital e, consequentemente, de todos os atos subsequentes produzidos, 

nos termos do artigo 247 do Código de Processo Civil. 1. INTIMO o autor, 

neste ato, via DJE, da presente decisão, bem como para no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar desta intimação, remeter para a secretaria deste 

juízo resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, em formato 

word, para expedição do edital para publicação no órgão oficial, bem 

como em jornal local, SOB PENA DE EXTINÇÃO. 2. Ressalto que no edital 

deverão constar tanto os réus inominados e eventuais terceiros 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo de 20 

(vinte) dias, atentando-se a secretaria para as formalidades previstas em 

lei, nos termos do art. 232 do Código de Processo Civil. 3. Decorrido o 

prazo do edital, certifique. 4. Nomeio, desde já, para a defesa dos réus 

revéis citados por edital, a d, Defensora Pública que atua perante este 

juízo, que deverá ser intimada da referida nomeação, bem como para 

apresentar defesa ou complementar a já apresentada no prazo legal. 5. 

Por se tratar de processo possessório, com contornos coletivos, ao 

Ministério Público para manifestação. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042783 Nr: 42876-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL CORREA MARQUES, ISMAEL CORREA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:1981/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO 

- OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR, MARIA JOSÉ LEÃO - 

OAB:5031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, 

QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL 

COSTA BERNARDELI - OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES 

- OAB:OANB/MT 13096-B, SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA 

CRUZ - OAB:18.204/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB/GO 24.720

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte 

exequente às fls. 521/522 e determino:

1. Nos termos do § 2º, inciso I, do art. 513 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seus patronos, a fim de que em 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do débito informado à fl. 526, sob pena de multa e de 

honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

art. 523, §1°, do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e intime 

a parte interessada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias; após, 

decorrido o prazo, conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

os executados, querendo, impugnarem a execução, iniciar-se após o 

decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do 

CPC.

 4. Retifique-se a autuação e o sistema Apolo a fim de constar a nova fase 

processual.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 991455 Nr: 19202-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 Vistos.

Diante do noticiado em fls. 157/158, que o réu não se encontra mais no 

local e que irá começar a limpar lá, DETERMINO a intimação da parte 

autora, através da DPE, para que informe se é necessário a expedição de 

mandado de intimação e reintegração de posse em seu favor.

Caso positivo, cumpra-se como ordenado na decisão retro, atentando o 

oficial de justiça acerca do relatado pela parte no petitório sobredito e 

imagens de fls. 159/161. Se o contrário, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979981 Nr: 14103-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FABIANO VIEGAS DINIZ, TATIANA 

SANGALLI PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: helle marie de souza - OAB:, 

LETICIA COMIRAN - OAB:19.927/E, LUIS CARLOS DIAS - OAB:22566/O, 

MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9.439-A/MT, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT

 Vistos etc.

Tendo em conta a certidão acostada à fl. 577, inteirando que até a 

presente data a parte requerente, apesar de intimada via DJE, não se 

manifestou nos autos, DETERMINO:

 INTIME-A, PESSOALMENTE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra-se integralmente o decisum de fl. 568, sob pena de extinção por 

abandono.

Decorrido o termo, certifique-se.

 Em caso de inércia da parte autora, intime-se, via DJE, a parte requerida.

 Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918090 Nr: 42138-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LEMES DA SILVA, MANOEL 

ANTONIO PEREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. MARTINS 

PACHECO - OAB:10.402/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte opoente, nos autos em apenso, para se manifestar 

acerca do requerimento da Defensoria Pública às fls.164, no prazo de 
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15(quinze) dias, nos termos do art.10 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927136 Nr: 47724-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE CARVALHO, VILMA BATISTA DE 

CARVALHO, EDILSON BICALHO ARCANJO, JOÃO MALTIMIANO DE 

ARRUDA, VIMIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, JAIR PEREIRA 

NOGUEIRA NASCIMENTO, RICARDO ANTONIO DE PAULOS, JOSILAINE 

CRISTINA DE MATTOS OLIVEIRA, ROSALINO PEREIRA DOS SANTOS, 

ANA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS, AILDIL PEREIRA DA SILVA, MARIA 

CLAUDIA SALES DA QUADROS, ELIEL EMANUEL DOS SANTOS, LUCILEIA 

LINDINALVA DA SILVA, JUSTINO FERREIRA DA SILVA, DARCY ELENA 

DO COUTO, FELIX SIPRIANO DO NASCIMENTO, VICENTE GASPAR DA 

SILVA, AMANDIO NASCIMENTO CAMPOS, ADERSON DOS REIS DE 

MORAES, SABINA PEDROSO, ERMELINDO CORREA, MARIA ANTONIA 

ARRUDA LIMA, BERENICE DOS SANTOS SILVA, JASIEL COSTA DE 

OLIVEIRA, RAQUEL LOANGO COUTINHO, MARCOS RAIMUNDO DOS 

SANTOS, ODENIL ROSA DE LIMA, JOSÉ CARLOS MARCELINO, MARIA DA 

SILVA SCHMITZ, JOSÉ CANAAN DE JESUS, ANGELO ISMAEL 

FERNANDES, RONY FERNANDES DE BARROS, BENEDITO DE SOUZA 

BRAUNA, MARIA APARECIDA MARTINS BRAUNA, CLEIDE MARIA DE 

OLIVEIRA, OLGARITA HELENA DA SILVA, FERMINO RODRIGUES DA 

SILVA, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, ELIVANIO MIRANDA PEREIRA, 

MARIA AUREA JESUS DA SILVA, WELLINGTON CARLOS NUNES CINTRA, 

KEILE COREA PICOLOMINI, JOSEFINA DOS SANTOS COSTA, ALFRELE 

NAZARE DOS SANTOS, FLAVIA CRISTINA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, CLAUDIO JOSÉ DA SILVA, EVA GRACIELA 

FERNANDES PICINATTO, WAGNER GARCIA BELUFI, MARIA IVONETE DE 

ROSSI BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, RODRIGO ALVES 

SILVA - OAB:11.800/MT

 Vistos etc.

Atente-se a serventia deste Juízo ao cumprimento de todas as diligências 

pendentes nos autos antes de encaminhá-los ao gabinete, evitando-se 

conclusões desnecessárias.

No caso em apreço, s.m.j., resta pendente o cumprimento da decisão 

retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929285 Nr: 48883-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DO NASCIMENTO, SERGIO 

APARECIDO DA SILVA MARQUES, RUY MEDEIROS, MARCIO ALVES DA 

SILVA, ALFRELE NAZARE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 Vistos.

Diante da manifestação da parte autora de fls. 212/213, DETERMINO 

novamente, com base no artigo 186, § 2°, do CPC, a intimação pessoal do 

réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Defensoria Pública.

Atente-se o oficial de justiça acerca do relatado pela parte no petitório 

sobredito.

Com o retorno da diligência, abra-se vista à DPE.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938466 Nr: 53886-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO RUMO AO FUTURO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTÔNIO ROSA NO P.A 

PRESIDENTE, MAURIVON TEIRXEIRA DA SILVA, VANY LEMOS 

WANDERLEY, DEUSILENE ALVES TEIXEIRA, RAIMUNDO DIAS MORAES, 

JOANA VIEIRA COSTA, JOSE COSTA NETO, ROSALIA PEREIRA PINTO, 

JAMARIO CARDOSO COSTA, JOAQUIM FERNANDES DA SILVA, MARIA 

LOPES DA COSTA, JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS, ALZIRENI GOMES 

DOS SANTOS, ISMAEL SILVA DOURADO, MARIA BONFIM FERREIRA DA 

SILVA, SEBASTIÃO VIEIRA DE SOUZA, MARIA JOSE DE SOUZA PINTO, 

ADELITA TEIXEIRA DA SILVA, MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA, LUIZ 

DIAS DOURADO, JOANA PEREIRA DA SILVA DOURADO, PAULO SOUZA 

DOURADO, DEUSIVAN ALVES SOUZA, LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, 

MARLI CARDOSO SOUZA, MANOEL MESSIAS FERREIRA SANTANA, 

ESTERLITA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, RUBERVAL DE SOUZA PINTO, 

LUCIRENE FERNANDES DE SOUZA, PEDRO DA SILVA VALADARES, 

MARCIVON TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VANDERLEI FONSECA, VALDEIRE FILHO 

DE JOSE, JOSCELINO CARDOSO LUZ, NILTON GOMES, FABIO FONSECA 

LIMA, REINALDO CESAR DA SILVA, EDMILSON MIGUEL DA SILVA, 

EDVALDO MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, MÁRCIO CASTILHO DE MORAES - OAB:MS 7247, 

RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2793/MT, Ademar Ribas - OAB:OAB/MT 2793, MARILIA 

CRESTANI DE ALMEIDA - OAB:16556, PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6.432-B

 Ex positis, não havendo mais razão para tramitação deste lide, diante do 

expresso pedido de desistência da parte autora, bem como face a 

ausência de citação da parte ré, nos termos do art. 200 e art. 485, VIII, 

ambos do CPC, homologo o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo 

extinto, sem resolução do mérito, a presente ação possessória em relação 

ao requerido Edmilson Miguel da Silva. Deixo de condenar em custas e 

honorários, tendo em conta que não houve a citação do requerido.INTIMO 

as partes, via DJE, desta decisão.Decorrido o prazo legal, certifique-se a 

preclusão deste decisum.Outrossim, intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir.Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.Intime-se a Defensoria 

Pública.Ciência ao MPE.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725627 Nr: 21363-54.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ ANTONIO ROSSITO, MANOEL DONILIO DOS 
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SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIVALDO ANGELO DA SILVA, DARCI 

CARROCEIRO, MESSIAS, JOARES TEÓFILO, JOÃO PARANÁ, SIVALDO 

BIGODE, VALMIR BRACINHO, JOSÉ GALDINO, CABEÇA BRANCA, 

MAGRÃO, ASSOCIAÇÃO CASTENHEIRENSE ORGANIZADA PARA AJUDA 

MÚTUA DO ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO-ACOPACSS, CIRINEU 

NELE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850/MT, EUNICE ELENA IORIS DAROSA - OAB:, EVALDO 

GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANTONIO DE 

MORAES DUARTE - OAB:15384/MT, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO GERALDO 

RIBEIRO DE ARAUJO, para devolução dos autos nº 

21363-54.2011.811.0041, Protocolo 725627, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 770208 Nr: 23212-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLODOALDO BARRETO, VANY PINHEIRO 

BARRETO, ERNESTO OSCARINO BARRETO, BENEDITO ATANAGILDO 

BARRETO, INES VALDETE BARRETO MARQUES, ANA TERESA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT, SME - SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA NOLETO ROCHA DO 

NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B, ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO - 

OAB:14511/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B / 

MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT, DIANI DE MORAES - 

OAB:12283, DIOGENES DAMIANI GUIRADO PRATES - OAB:12.434, 

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA - OAB:15459/MT, FABRICIO FRANCISCO 

FLOTTA - OAB:182.419/SP, FERNANDA DE LIMA WOLFF - 

OAB:21329/O, FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE - OAB:13821, 

HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065, IGOR FERNANDO FEDERICE 

SARAIVA - OAB:13268, JOILISMAYRA FERNADES GOMES - 

OAB:25764/O, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11.799/MT, KARINA 

CAPELLESSO - OAB:12.772/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379/MT, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879, MAÍRA MOURA SOARES - 

OAB:13934, Manuella Cardozo Torres - OAB:15974-O, MARCUS 

VINICIUS DA SILVA SOUZA - OAB:14825, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3125 - A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4.062/MT, PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - 

OAB:11.115-B/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, ROSIDETH 

ROSA RIBEIRO - OAB:15246-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12456

 Vistos etc.

De início, tendo em conta que a parte executada efetuou o pagamento do 

débito (fls. 392/395), EXPEÇA-SE o competente alvará judicial dos valores 

depositados, consoante os dados indicados pelo exequente à fl. 403.

Ademais, visto que o pagamento suso mencionado foi feito de forma 

intempestiva, DEFIRO o pedido de fl. 403/404 em obediência ao disposto no 

art. 523, §1°, do CPC, e ORDENO que seja procedida a pesquisa on-line 

através do sistema conveniado junto ao TJMT, na seguinte forma:

CNPJ/Exequente: 01.173.300/0001-35

Nome do Credor (a): Espinola & Gusmão Advogados Associados S/S

CPF/Executado: 162.677.961-91

Nome do Devedor: Benedito Atanagildo Barreto

CPF/Executado: 001.965.681-53

Nome do Devedor: José Clodoaldo Barreto

CPF/Executado: 207.774.691-20

Nome do Devedor: Vany Pinheiro Barreto

CPF/Executado: 048.067.431-00

Nome do Devedor: Ernesto Oscarino Barreto

CPF/Executado: 142.727.331-68

Nome do Devedor: Ana Teresa Barreto

CPF/Executado: 177.362.501-20

Nome do Devedor: Inês Valdete Barreto

Valor do Bloqueio: R$ 353,64

Data da Última Atualização: Fl. 405

Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação da constrição 

acima deferida através do Sistema Bacenjud.

Efetivado o bloqueio, o numerário será transferido para a Conta Única, 

vinculando-se os valores a estes autos, nos termos da normativa da CGJ.

Em seguida, intime-se a parte EXECUTADA, para, querendo, impugnar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil).

Decorrido o lapso temporal para manifestação da parte sucumbente, o que 

deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte EXEQUENTE.

Não existindo valores em nome do devedor, ou sendo estes irrisórios para 

quitação do débito, desbloqueie-se.

Caso se torne infrutífera a diligência sobredita, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção da execução e emissão de certidão de 

crédito em seu favor, consoante o disposto no art. 580 e ss da CNGC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 393636 Nr: 29293-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIDIOMAR CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ GRACINDO ALVES - 

OAB:12.522/O

 Vistos etc.Compulsando os autos verifico que por restar crédito a ser 

adimplido, e pela inércia da parte executada ante a intimação para 

pagamento do débito (fl. 418), DEFIRO o pedido de pesquisas on-line 

através dos sistemas conveniados junto ao TJMT (fls. 421/422), e em 

obediência ao disposto no art. 835 do CPC/2015, e determino que seja 

procedida na seguinte forma: (...) Efetivado o bloqueio, o numerário será 

transferido para a Conta Única, vinculando-se os valores a estes autos, 

nos termos da normativa da CGJ.Em seguida, intime-se a parte 

EXECUTADA, para que, querendo, impugne, no prazo de 05 (cinco) dias 

(Art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil).Decorrido o termo, sem 

manifestação, o que deverá ser CERTIFICADO nos autos, INTIME-SE a 

parte EXEQUENTE.Inexistindo valor em nome da executada, ou sendo 

estes insuficientes para saldar o débito exequendo, proceda-se a busca 

informatizada através do sistema RENAJUD no CPF indicado e, sendo 

localizados veículos em nome da parte executada, proceda à constrição 

judicial destes.Em sendo esta positiva, intime-se a parte EXECUTADA, 

para, querendo, impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias (Art. 854, § 3º, do 

Código de Processo Civil).Decorrido o lapso, sem manifestação, o que 

deverá ser CERTIFICADO nos autos, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE.Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação 

da constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud e 

Renajud.Sendo negativa todas as diligências suso mencionadas, intime-se 

a parte exequente, para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, 

indicando a existência de bens passíveis de penhora em nome dos 

executados sob pena de expedição de certidão de crédito em seu favor 

(Art. 583 da CNGC), com a consequente extinção e arquivamento do feito, 

haja vista as tentativas infrutíferas de penhoras e busca de bens 

efetuados pelo Judiciário.Por fim, DEFIRO o pedido de fl. 425, pelo que 
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determino a expedição do competente alvará judicial dos valores 

devidamente bloqueados à fl.416, consoante os dados indicados pelo 

causídico.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338603 Nr: 9613-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ANTONIO ZANINI, ANTÔNIO 

HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA CONCEIÇÃO DE BARROS 

CALDAS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 IMPULSIONO os autos para intimar as partes, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem e requererem o que entenderem de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163036 Nr: 37201-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO - IMAMT, 

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO - IMAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSSEIROS DESCONHECIDOS, ASSOCIAÇÃO 

AGRICULTURA FAMILIAR DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NOVO 

HORIZONTE, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:13059, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:7222B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas e taxas, bem como, o PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726963 Nr: 22802-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO BASSO, SÉRGIO NESTOR BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LUIZ DA SILVA PAULA, MARIA 

BELITA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho de folhas 351, da Ordem 

de Serviço nº 001/2018-GAB, procedo à intimação pessoal da Parte 

Autora para, querendo, dar prosseguimento ao processo, e forneça a 

agência e conta corrente do benefeciário e dados pessoais para a 

expedição do alvará, sob pena de exrtinção sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, § 1º CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911737 Nr: 37991-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO, SANDY MARIA 

CARDOSO DO NASCIMENTO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a Parte Autora para, no prazo de 

(05) CINCO DIAS, para depositar a diligência do Oficial de Justiça, 

DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou declarar que providenciará 

os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nesse último caso, desde já as partes ficam cientes que 

deverão entrar em contato com o OFICIAL DE JUSTIÇA para o 

fornecimento de meios. Nada mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117739 Nr: 17797-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISLEY SILVERIO DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS COSTA NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:11980-A/MT, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE 

CAMARGO - OAB:27235/SP

 Certifico que, em atenção ao Ato Ordinatório de fl. 384 que intimava a 

parte autora para se manifestar nos autos, a parte REQUERIDA interpôs 

petição de fl. 385 solicitando a nova expedição de mandado de 

constatação.

 Todavia, verifico que já houveram duas tentativas de cumprimento do 

referido mandado, certificado às fls. 381 e 383. ambas sem sucesso. Pelo 

exposto, intimo as partes para se manifestarem nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, de modo a viabilizar a realização da constatação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1437155 Nr: 17001-28.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INES VALDETE BARRETO MARQUES, JOSÉ 

CLODOALDO BARRETO, ERNESTO OSCARINO BARRETO, BENEDITO 

ATANAGILDO BARRETO, ANA TERESA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESPINOLA & GUSMÃO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZAMA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062

 DECISÃO

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento provisório de sentença pretendido por INÊS 

VALDETE BARRETO MARQUES, ANA TERESA BARRETO, JOSÉ 

CLODOALDO BARRETO, BENEDITO ATANAGILDO BARRETO E ERNESTO 

OSCARINO BARRETO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

[...]

Ante todo o exposto, na forma do art. 523 do CPC, intime-se a parte 

executada para pagar o débito de R$ 222.087,03 (duzentos e vinte e dois 

mil, oitenta e sete reais e três centavos), devidamente corrigido e 

atualizado nos termos da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o débito 

será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado 

em 10%.

Consigne-se que, sendo efetuado o pagamento parcial no prazo do art. 

523, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante 

(art. 523, § 2º, do CPC).

Na forma do § 3º do art. 523, não sendo efetuado o pagamento voluntário, 

intime-se a parte exequente para que indique o valor do débito atualizado e 

requeira o que de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1185205 Nr: 45579-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERALUCE GONÇALVES DE QUEIROZ, SONIA 

MARIA DA SILVA MATOS, PAULO FERNANDES DOS SANTOS, 

REGINALDO ALVES DA SILVA, MARLENE GONDIM DE ABREU, MARIA 

ERENIL MONGE DAMIANA, CRISTINA APARECIDA CORREA LAGE, JOEL 

FERREIRA DE LIMA, LOURENÇO SOARES DA COSTA, ADRIANA CRISTINA 

MONTEIRO SIQUEIRA CORREA, ALFREDO MARTINHO CORREA, JOSÉ 

CORREIA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISVALTER FERREIRA SALOMÃO, 

ADRIANA P DA SILVA SALOMÃO, ADRIANA MARIA APARECIDA VIEIRA, 

IVAN ANTONIO LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579

 Vistos etc.

Ante as declarações contidas nas certidões de fl. 337 e fl. 343, em que a 

Gestora de Secretaria, Paola Regina Pouso Gracioli, e o Servidor 

Jefferson Luiz de Souza, respectivamente, se declararam suspeitos na 

movimentação destes autos por razões de foro intimo, determino:

Encaminhem-se os autos, com urgência, à secretaria substituta para as 

devidas diligências, com as nossas homenagens.

 Ressalto, ainda, que inexiste nessa unidade qualquer outro servidor apto 

para cumprir as eventuais deliberações, haja vista que os demais efetivos 

lotados se encontram em período de férias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 465676 Nr: 33138-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDO MARTINS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, 

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAUSON MONTEIRO DOS 

SANTOS - OAB:25544/O, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - 

OAB:14.344/MT, Guilherme Ribeiro Pimentel - OAB:24874/O, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT, NATÁLIA JANCZESKI 

BORCK - OAB:26471 O MT, RAFAELA RODRIGUES MALUF - 

OAB:26374/O, YENDIS RODRIGUES COSTA - OAB:24490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4.574, FÁBIO RICARDO CAVINA - OAB:9576 -A/MT, 

SIMONE ROSSI - OAB:189910

 Isto posto, concedo a tutela provisória de urgência de natureza cautelar 

nos termos dos arts.300 e 301 do CPC, por conseguinte, DETERMINO que 

a parte requerida SE ABSTENHA de efetuar qualquer alteração no estado 

de fato do imóvel em litígio, suspendendo a obra iniciada, sob pena de 

aplicação de multa de até 20 % sob o valor da causa (art. 77, §1º do 

CPC).De outro norte, intimem-se os réus para se manifestarem acerca da 

petição e documentos acostados às fls.793/830, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que de direito, consoante art. 437, §1º do CPC.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744224 Nr: 41250-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MÉRCIA PEREIRA 

ARMOS MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOLMAN MUNIZ, Antonio Eterno Pereira, 

Donizete Sebastião de Oliveira, Vanildo Ferreira de Souza, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MARAÍSA FONSECA ZANCHETA - OAB:17310/O, 

marcos alexsandro neves de oliveira junior - OAB:26392/O, 

MOACY FELIPE CAMARAO - OAB:5040, MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT, ROBSON PADILHA ALVES - OAB:OAB/MT.18.340-0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito Drº. Carlos Roberto Barros de 

Campos, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de 

Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758140 Nr: 10353-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL VITALIANO FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL BRASIL DELGADO SAMPAIO, 

MICHELLE RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA SAMPAIO, CRENIL SEBASTIÃO 
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DE SOUZA, JAQUELINE, WANDERLEI, JOACIL, CICERO MARCOS DA 

SILVA, FERNANDA CRISTINA CARVALHO, ANTONIO FERREIRA DO 

NASCIMENTO, RODRIGO OLIVEIRA DE ASSIS, FRANCISCO DE ARAUJO 

SILVA, IVANDILSON DE SOUZA MARQUES, EVANDRO GOMES DO 

NASCIMENTO, JOÃO THIAGODE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES DA 

SILVA, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA, ANGELICA RAMOS 

RESENDE, DEOLINDO CASSIMIRO, CARLOS HENRIQUE SILVA DE 

OLIVEIRA, MAUROCIR SILVA DE OLIVEIRA, JOÃO PAULO DE ARRUDA E 

SILVA, REGINALDO DE ARAUJO SILVA, JOSE ALVES FIRMINO, 

ORLANDO CANDIDO SALVAT, MARIA JOSE DE FRANÇA DA SILVA, 

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, THIAGO WENDER PINHEIRO 

CANDIDO, ROMARIO DA SILVA, SERAFIM MENDES RIVEIRO, OSAIAS DE 

ARRUDA AZEVEDO, IVANDIR BICALHO MARQUES, LUCINEIDE NUNES DO 

NASCIMENTO, PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA, JORGE HENRIQUE 

CEZARINO, MARCELA DA SILVA BEZERRA, MANUEL BRASIL DELGADO 

SAMPAIO, EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, ALDIRCEIA BARBOSA 

DA SILVA, JUCIVAL EVANGELISTA DE BRITO SILVA, FABIANO NEVES 

MOREIRA, ROQUE DIAS DE SOUZA, MARIA DE JESUS CARNEIRO DE 

SOUZA, KELLY CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA, CLAUDIO ANTONIO 

CARVALHO DA SILVA, RAIMUNDINHA DA COSTA SILVA, SILVANA DA 

CONCEIÇÃO FERREIRA, MARILUCE BORGES DA SILVA, CANIZIO COSTA 

DE ARRUDA, ALTOBELLI NOBRE DOS SANTOS NASCIMENTO, MARIA 

APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, MAKANAKY NOBRE DOS SANTOS 

NASCIMENTO, JOELSON NUNES DE OLIVEIRA, MARIONEI ALVES DE 

MORAIS, ONESIMO LOPES DA SILVA, WILLIAM ROSA PADILHA, 

ALESSANDRA MIRANDA DE ASSUNÇÃO, CARMELITA RESPLANDES 

SOUZA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO LIMA, FRANCISCO DE 

ASSIS CARDOSO LIMA, PAULO ROBERTO ALVES GONÇALVES, 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DANTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE PÓVOAS DE ABREU - 

OAB:17.120/MT, PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB:21447, VINICIUS 

CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a Parte Autora para, no prazo de 

CINCO DIAS, para depositar a diligência do Oficial de Justiça, DIVIDIDAS 

POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou declarar que providenciará os meios 

necessários a sua condução ao local da intimação. Nesse último caso, 

desde já as partes ficam cientes que deverão entrar em contato com o 

OFICIAL DE JUSTIÇA para o fornecimento de meios. Nada mais

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1021879-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MIRANDA OAB - MT5023-O (ADVOGADO(A))

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA MARTINS DA SILVA OAB - GO18088 (ADVOGADO(A))

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(ADVOGADO(A))

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO UNIAO DA VITORIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DJALMA CUNHA MARTINS FILHO OAB - MT5961 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Vistos etc. Acolho o 

parecer ministerial, acostado ao id. 24346675; por conseguinte, 

DETERMINO: INTIME-SE a parte autora, PESSOALMENTE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de extinção 

por abandono. Após, conclusos. Às providências. (assinado digitalmente) 

Carlos Roberto Barros De Campos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016105-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELLE SUELY DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016105-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SILVANIO PEREIRA DOS 

SANTOS FILHO RÉU: DRIELLE SUELY DE SOUZA Vistos etc. Compulsando 

os autos verifico que não houve o cumprimento da elaboração do auto de 

constatação em virtude de o oficial de justiça não ter encontrado as partes 

para realizar a diligência (id. n. 25636522). Tendo em conta a 

imprescindibilidade da realização da constatação, conforme determinado 

no id. n. 24028025, DESENTRANHE-SE o competente mandado para fins 

de cumprimento, nos termos do referido decisum. Ademais, consta no id. 

n. 25774037 pedido formulado pela parte autora para que este Juízo 

autorize a colocação de tapumes de zinco para individualização do lote 9. 

Por outro lado, no id. n. 25820469, a ré informa que antes da autorização 

judicial, o autor passou a instalar os tapumes e colocou uma patrola na 

área sub judice, razão pela qual pugna pela determinação no sentido de 

que o autor cesse imediatamente a obra no lote 9. Ora, em que pese este 

Juízo já tenha explicado que o possuidor detém os poderes inerentes à 

propriedade, quais sejam usar, gozar e dispor da coisa, além de reavê-la 

do poder de quem injustamente a possua ou detenha (id. n. 22852681), a 

parte ré insiste em tumultuar a demanda requerendo que seja determinado 

que o autor não exerça o munus da posse (id. n. 25774037 ). Outrossim, 

inexiste prejuízo no que pertine a colocação de tapumes de zinco, 

conforme solicitado, vez que o autor agirá nos limites da área em que 

detém liminar de reintegração de posse concedida em seu favor, sem que 

seja alterado o estado da coisa. Na verdade estará delimitando o imóvel. 

Nesse sentido, INDEFIRO o pedido da ré e recomendo que se atente aos 

poderes que um possuidor detém, evitando petições desnecessárias. 

Ciente do desprovimento do agravo de instrumento (id. n. 26168021) Por 

fim, aguarde-se a realização do auto de constatação. Intime-se. Às 

providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000433-52.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, (RÉU)

LETÍCIA DE FREITAS (RÉU)

JUAREZ PRAXETES DE FREITAS, (RÉU)
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JUNIOR (RÉU)

DIDI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000433-52.2019.8.11.0094. AUTOR(A): ELIZEU RIBEIRO SOBRINHO RÉU: 

JUAREZ PRAXETES DE FREITAS,, LETÍCIA DE FREITAS, CLAUDETINO 

PAES DE ALMEIDA,, JUNIOR, DIDI Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse com pedido liminar proposta por ELIZEU RIBEIRO 

SOBRINHO, em desfavor de JUAREZ PRAXETES DE FREITAS, LETÍCIA DE 

FREITAS, CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA, JUNIOR, DIDI e TODOS OS 

DEMAIS INVASORES, conforme consta na exordial. Em breve síntese, 

afirma o autor que há 20 (vinte) anos é possuidor da Fazenda Bom Futuro, 

cuja extensão perfaz um total de 2.476,84 hectares, localizada no 

Município de Tabaporã/MT. Narra que no ano de 2016 ajuizou ação de 

reintegração de posse sob o cód. 27372 com o intuito de repelir esbulho 

praticado na área em testilha. Através de comando judicial logrou êxito na 

reintegração de sua posse. Contudo em 01/09/2019, aduz que seu caseiro 

se deparou com uma nova invasão na Fazenda, mas que não logrou êxito 

em a repelir, de modo que os réus efetivaram a construção de barracos 

de lona. Relata também, que sofreu ameaças pelos invasores que 

estavam munidos de foices e facões. Diante de todo o contexto, o autor 

se diligenciou a registrar um boletim de ocorrência sob o n. 2019.263254. 

Posto isso, requer o deferimento da reintegração de posse, em sede de 

liminar. Os autos foram distribuídos inicialmente perante a Vara Única da 

Comarca de Tabaporã, ocasião em que aquele Juízo determinou a emenda 

do valor da causa e o recolhimento das custas complementares (id. n. 

24547573). O valor atribuído à causa foi retificado pelo autor; 

paralelamente solicitou o deferimento da justiça gratuita (id. n. 25175143), 

o que restou indeferido pelo Juízo, tendo em vista a ausência de 

elementos que comprovassem a hipossuficiência financeira, consoante 

decisum proferido no id. n. 2545885. Contudo, foi deferido o parcelamento 

das custas e taxas judiciárias. Diante do indeferimento da gratuidade de 

justiça, a parte autora acostou o comprovante de recolhimento das custas 

(id. n. 25650245). Depreende-se do id. n. 26449181 determinação judicial 

para realização de constatação na área sub judice, o que fora cumprido 

no id. n. 27182006. Ao retornarem os autos conclusos àquele Juízo, foi 

vislumbrada a existência de conflito coletivo, razão pela qual fora 

declinada a competência para esta Especializada em Direito Agrário (id. n. 

27336158). Remetidos os autos ao MPE, por impulso oficial (id. n. 

27388088), o douto Promotor de Justiça recomendou pelo deferimento da 

liminar (id. n. 27454509). É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

acolho a competência declinada no id. n. 27336158 e recebo o feito no 

estado em que se encontra. Pois bem. A legislação Civil Brasileira (art. 560 

do CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua manutenção ou 

reintegração na posse do imóvel ou em seus direitos possessórios, em 

desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho. Entretanto, para a 

referida mantença, necessário se faz a demonstração, pela parte autora, 

dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do 

pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, 

encontrando-se esse rol disposto no art. 561 do Código Civil: “Art. 561. 

Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei). Aqui não se está 

falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não 

é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os 

doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Cabe, ainda, ao autor, comprovar que o 

exercício da sua posse era contemporâneo ao alegado esbulho ou à 

turbação. Primeiro é importante destacar que, a cópia do contrato 

particular de cessão e transferência de direitos possessórios, demonstra 

que a aquisição se deu de boa-fé. Além disso, o imóvel objeto deste litígio 

está delimitado, conforme o memorial descritivo (id. n 23536602- pág. 11) e 

georreferenciada (id. n 23536604). Nos autos em comento os autores 

demonstraram o exercício longevo da posse, em cognição sumária não 

exauriente, conforme documentos juntados aos autos tais como a cópia 

de demanda judicial possessória em que o autor logrou êxito; contrato de 

arrendamento; além da cautela de estar exercendo vigilância sobre sua 

área, o que o fez perceber rapidamente a ocupação indevida. Assim, 

independente do resultado da supracitada ação de reintegração de posse, 

quem vem exercendo a posse até o presente momento é o autor. Portanto, 

a parte autora demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, além 

de atender à função social, estarem no pleno exercício da posse sobre a 

área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como 

descrito no artigo 1.196 do Código Civil: Art. 1.196. Considera-se 

possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum 

dos poderes inerentes à propriedade. Superada a demonstração da 

posse, passo à análise do alegado esbulho possessório, que restou 

também comprovado, conforme boletim de ocorrência (id. n. 23537555), 

relatando a invasão do imóvel, bem como o relatório fotográfico (id. n. 

23537559), no qual é possível observar a área ocupada por barracos 

improvisados. Além disso, depreende-se do auto de constatação 

acostado no id. n. 27182006 que os réus invadiram a Fazenda, sob o 

argumento de que se trata de área da União há 4 (quatro) meses, ou seja, 

há menos de um ano e um dia. Diante do exposto, não havendo 

fundamento que consubstancie a pretensão dos requeridos, uma vez que 

as provas documentais carreadas em cognição sumária, não exauriente 

comprovam os requisitos do art. 561 do CPC e o cumprimento da função 

social, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do requerente na área esbulhada pelos 

requeridos, denominada como Fazenda Bom Futuro, localizada no 

Município de Tabaporã/MT, bem como a EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

PROIBITÓRIO para proteção da área remanescente. 1. Expeça-se 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO do autor na posse do imóvel e intimação 

dos réus desta decisão. 1.a- O mandado deverá ser encaminhado por 

carta precatória à Comarca de Tabaporã/MT, ressaltando-se que o seu 

cumprimento deverá ser efetuado pela Secretaria de Segurança Pública - 

SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro 

de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das 

reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 

2019. 1.b - Consigne-se no mandado a necessidade de “observância do 

Manual de Desocupação da Ouvidoria Agrária Nacional para execução de 

mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de 

terras rurais, assegurando a garantia e o respeito às normas 

constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do 

Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º)”, a Secretaria deverá imprimir e 

encaminhar o manual juntamente com o mandado. 1.c - DEVE CONSTAR, 

ainda, NO MANDADO, EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU 

DESTRUIR BENFEITORIAS REALIZADAS ficando autorizado aos 

requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem como a colher 

eventuais frutos que estejam prontos para a colheita. Ressalte-se que, 

nos termos do referido manual: “A corporação responsável pelo 

cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, reintegração e 

busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à execução da 

medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de 

pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, 

adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.” 2. OFICIE a SESP 

encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o 

mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos 

necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus. 3. 

DETERMINO que a parte autora tome providências para dar ampla 

publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, 

jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros 

meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, 
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§3°, do CPC, que deverá ser providenciado antes do cumprimento da 

liminar, sob pena de suspensão . 4. CITEM-SE os réus qualificados na 

exordial, aqueles identificados no auto de constatação (id. n. 

27182006-pág. 8-11) e todos os encontrados no imóvel para contestarem 

a ação no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para 

a defesa começa a contar a partir da intimação desta decisão (art. 564, 

parágrafo único, CPC). 5. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por 

se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do CPC. 6. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do 

CPC/2015, com prazo de 20 (vinte) dias e, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública para defesa dativa. 7. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

Defensoria Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme 

nomeado também na decisão supramencionada. 8. Dê ciência ao Ministério 

Público desta decisão. Às providências. (assinado digitalmente) CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano 

Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Direitos Reais: 

volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. Editora: JusPodivm: 

Salvador Bahia, págs. 192/193.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029885-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (VULGO-ADEMAR BAIANO) (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ PJE: 1029885-09.2018.8.11.0041 

DECISÃO Vistos etc. INDEFIRO, por ora, o pedido de id. 24157961, uma 

vez que ao contrário do que pretende a parte autora, a orientação 

jurisprudencial majoritária é no sentido de que cabe à parte interessada 

diligenciar junto as entidades, órgãos públicos ou privados, em busca de 

informações que lhe possam ser úteis no processo, para a realização de 

atos processuais. Deste modo, para que tal incumbência seja transferida 

ao Judiciário, é preciso que o litigante demonstre a impossibilidade de obter 

os documentos pretendidos, com o esgotamento das vias administrativas 

a ele disponíveis e que, ainda assim, seu esforço foi inútil. Nesse sentido 

já reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir 

a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em 

juízo (STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 

18/10/2001; DJ 18/02/2002, p. 340). Ainda, é de conhecimento notório que 

a citação editalícia tem caráter postremo em nosso ordenamento jurídico, 

podendo somente ser realizada após serem esgotadas todas as 

diligências de localização da parte contrária. Portanto, DETERMINO a 

intimação do demandante para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique 

novo endereço para citação dos réus ou comprove a impossibilidade para 

obter tal. Certifique-se o pertinente. Às providências. (assinado 

digitalmente) Carlos Roberto Barros de Campos Juiz de Direito LF

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007570-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SIMOES DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUIS CESAR SIMOES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA CRISTINA DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

ADRIANA MARIA SIMOES DE ARRUDA (AUTOR(A))

IZELIA TICIANELI (AUTOR(A))

AROEIRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR(A))

HELIO TITO SIMOES DE ARRUDA (AUTOR(A))

RICARDO JOSE SIMOES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

HELIO PALMA DE ARRUDA NETO OAB - MT10270-O (ADVOGADO(A))

EDINALDO SOCORRO DA SILVA OAB - MT8186/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAS GRACAS VINHAL (RÉU)

COMPANHIA URBANIZADORA CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizada por ESPÓLIO DE SERAFIM 

ADALBERTO TICIANELI e outros em face de JOSÉ DAS GRAÇAS VINHAL 

e COMPANHIA URBANIZADORA DE CUIABÁ LTDA, requerendo a proteção 

possessória dos imóveis urbanos registrados sob matrículas nº 70.638, 

70.639, 70.640 e 70.641. Em suma, alegam que são os legítimos 

proprietários e possuidores dos imóveis supracitados, e que desde o mês 

de julho de 2018 vem ocorrendo atos de turbação à posse, inclusive 

gerando a Ação de reintegração de Posse de Servidão de Passagem com 

pedido de tutela de urgência que tramita perante esta especializada sob o 

n. 1001288-93.2019.811.0041, na qual fora deferida a liminar em favor de 

JOSÉ DAS GRAÇAS VINHAL, requerente naqueles autos. Asseveram 

tratar-se de uma tentativa de grilagem de terra, haja vista que as 

escrituras públicas de compra e venda lavrada pelo 2º Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande e a registrada no CRI do 2º Ofício de Cuiabá, 

são fraudulentas e são objetos de cancelamentos propostos pelos 

respec t ivos  Tabe l iões  nos  au tos  dos  p rocessos  n . 

7 8 2 4 - 3 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  –  C ó d i g o  n .  4 8 9 6 2 7  e 

1030936-89.2017.811.0041. Instruiu a inicial com os documentos de id. 

18193472 ao id. 18194032. Inicialmente, a ação foi distribuída perante o d. 

juízo da Quinta Vara Cível desta Capital/MT, que declinou a competência 

para esta Vara Especializada (id. 18215881). A decisão de id. 21317134 

designou audiência de justificação. A audiência de justificação foi 

realizada e o termo encontra-se juntado no id.22586737. A requerida 

COMPANHIA URBANIZADORA CUIABÁ LTDA, não havia sido notificada 

para comparecimento em audiência de justificação, razão pela qual a 

decisão de id. 22586719 designou nova data para o ato. Conforme termo 

acostado no id. 27562208 o representante da empresa requerida não se 

opôs a ratificar a audiência pretérita, assim os autos foram mantidos 

conclusos para análise da liminar. É o necessário. Fundamento e Decido. 

Conforme a intelecção do art. 561 c/c o art. 567, ambos do do CPC e 

pacífico entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido da 

autora prospere, esta deverá comprovar: o exercício da posse e o justo 

receio de ser molestada. Com relação ao pressuposto posse, é importante 

ressaltar que a posse a ser protegida seja pública, reconhecida pela 

comunidade e de boa-fé. Pois bem, analisando o feito, tenho que, em sede 

de cognição sumária, a posse dos autores sob o imóvel descrito na inicial, 

restou demonstrada através dos documentos colacionados com a inicial, 

bem como depoimento das testemunhas. A testemunha Noberto embora 

tenha descrito vários atos possessórios praticados pelos requerentes, 

como construção de cerca, levantamento de área para ocupação, 

confirmou que há 2 ou 3 anos houve tentativas de demarcação por outras 

pessoas, o que motivou os requerentes a colocarem segurança na área. 

Que os requerentes estão desenvolvendo projeto da área passível de 

ocupação e que ele acompanha a área há 7 anos. A testemunha Gilson 

também confirmou que as áreas são cercadas, que sempre pertenceu aos 

requerentes. Com relação à ameaça de turbação, também restou 

demonstrada por meio dos relatos apontados na exordial, confirmado 

pelas testemunhas, bem como conforme consta também no Boletim de 

Ocorrências (Id.18193842). Ressalto, por fim, que para o deferimento da 

liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez 

comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, 

impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, 

tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 
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AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei. Com essas 

considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o 

cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR a EXPEDIÇÃO DO MANDADO PROIBITÓRIO 

em desfavor dos réu nas áreas inscritas sob as matrículas nº 70.638, 

70.639, 70.640 e 70.641 trazidas na inicial. 1. Expeça-se MANDADO DE 

PROIBITÓRIO em favor da parte autora. 2. CITE-SE o representante da 

empresa requerida Rubens Mendes Madeiros para, querendo, apresentar 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 564 do Novo 

Código de Processo Civil, haja vista que o réu José das Graças Vinhal já 

apresentou contestação (Id. 22855944). INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão. 3. Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. Às 

Providências. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000231-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL DOS SANTOS FELIX (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000231-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): MANOEL VIEIRA DOS SANTOS 

RÉU: GABRIEL DOS SANTOS FELIX Vistos etc. MANOEL VIEIRA DOS 

SANTOS ajuizou Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar 

em desfavor de GABRIEL DOS SANTOS FELIX, conforme qualificados na 

peça exordial. Em suma, o demandante pugna pelo deferimento da liminar 

da reintegração de posse chácara de nº 73 localizada no Recanto das 

Seriemas. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que o autor não 

demonstrou ainda, a posse que exerce sob o imóvel. Posto isso, a parte 

autora deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar de forma clara e 

indubitável a forma como vinha exercendo sua posse, se realizava 

limpeza, vistorias, bem como se eventualmente erigiu benfeitorias nessa 

área. Intime-se. Às providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÂO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001046-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001046-03.2020.8.11.0041. REQUERENTE: JORGE HENRIQUE FERRAZ DE 

MATOS REQUERIDO: AGENTE DE TRIBUTOS DA SEFAZ DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - MT Vistos etc. Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JORGE HENRIQUE FERRAZ DE MATOS, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme descrito na exordial. 

Os autos foram distribuídos inicialmente para este Juízo. Entretanto, a teor 

do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 

06/2014/TP, a competência da Vara Especializada em Direito Agrário 

cinge-se apenas aos conflitos possessórios coletivos rurais ocorridos 

dentro do Estado de Mato Grosso e aos conflitos possessórios individuais 

da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª 

Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito 

Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar 

ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 

006/2014/TP: Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com elas relacionados. Destaquei. Assim, em análise aos pressupostos 

de admissibilidade da presente ação, verifico que o litígio em questão não 

se trata de matéria afeta a competência deste Juízo, posto que se trata de 

pedido de tutela de urgência, com o intuito de emissão de certidão negativa 

de débito fiscal. Além disso, denota-se do endereçamento da peça 

vestibular que a ação deveria ter sido distribuída perante a Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. Nesse contexto, 

RECONHEÇO a incompetência do juízo Especializado em Direito Agrário 

para processamento e julgamento da presente demanda por não se tratar 

de matéria afeta deste Juízo especializado. Encaminhem-se os autos para 

redistribuição para a Vara Especializada do Meio Ambiente desta 

Comarca/MT. INTIMO a parte autora, por seu advogado, desta decisão. 

(Assinado Digitalmente) JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001438-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR)

CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELARMIN MIRANDA OAB - MT1895-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - 832.289.421-04 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos etc. C.A.T CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, representada por ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA 

TEIXEIRA E CAROLINA OLIVEIRA TEIXEIRA, ajuizou ação de reintegração 

de posse c/ pedido liminar em desfavor de ETERNA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA. Em análise aos autos, verifico que este tem causa de 

pedir e pedido semelhantes aos embargos de terceiro ajuizados pela parte 

autora em desfavor da ré (autos de cód. 1440588). Sendo assim, 

intime-se a parte autora para esclarecer com qual ação irá prosseguir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a presença de um pressuposto 

processual negativo, que é a litispendência, nos termos do art. 10 do CPC. 

Decorrido o termo, conclusos. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito em substituição

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1028068-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES HORNUNG MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HORNUNG AYRES DE MELLO OAB - PR67714 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

grupo de pessoas não identificadas (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ PJE: 1028068-41.2017.8.11.0041 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por 

ULISSES HORNUNG MORAES, contra GRUPO DE PESSOAS NÃO 

IDENTIFICADAS visando a proteção possessória dos lotes 27 e 28, 

localizados na região denominada Fazenda Carumbé, na área de 

expansão urbana da região leste de Cuiabá/MT. Decisum de id. 10819348 

concedeu a liminar pretendida pelo requerente. O demandante postulou 

pela desistência da ação, tendo em vista que não há mais invasores na 

área (id. 23733943). Instado a se manifestar, o representante do MPE 

opinou pela homologação do pedido (id. 26728924). Os autos vieram 

conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. É lícito à parte desistir da 

ação e, uma vez homologado seu pedido, o processo é extinto nos termos 

do art. 485, VIII do CPC. Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência 

do prosseguimento do processo ou desistência da ação é um negócio 

jurídico uniliteral do demandante, a princípio sem necessidade do 

consentimento do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição 

processual (autor), adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. 

Compulsando os autos, verifico que o pedido de desistência foi assinado 

por advogado legalmente constituído com poderes específicos para tanto 

(id. 9779179). Destarte, não havendo mais razão para tramitação desta 

lide, diante do expresso pedido de desistência da parte autora, bem como 

da ausência de citação da parte ré, nos termos do art. 200 e art. 485, VIII, 

ambos do CPC, homologo o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo 

extinta, sem resolução do mérito, a presente ação. Ainda, revogo a liminar 

deferida em id. 10819348. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais, mas deixo de condená-lo ao de honorários advocatícios, 

posto que não houve contestação. Intime-se a parte via DJE. Notifique-se 

o Parquet. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e procedimentos de praxe. (assinado digitalmente) Carlos Roberto 

Barros de Campos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011963-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO JOSE ALVARES RUBIAO (AUTOR(A))

CHRISTOPHER ANDREW WOOLLEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORI JORGE POLLES (RÉU)

FRANQUE RONALDO DOS ANJOS (RÉU)

PAULO SERGIO TONETTA (RÉU)

JOSE NUNES DOS SANTOS (RÉU)

ABIDIAS JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

IEZO SILAS CAPPELLI (RÉU)

FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (RÉU)

VAGNER GASTAO CAPELLI (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. Trata-se de ação 

reivindicatória cumulada com pedido de indenização por perdas e danos 

proposta em 25/03/2019, por Luciano Jose Alvares Rubião, Ana Cristina 

de Souza Pereira Rubião e Christopher Andrew Woolley em face Vagner 

Gastão Capelli, Lucia de Assis Capelli e outros, tendo como objeto as 

áreas denominadas Fazenda Aripuanã e Fazenda Sahy, localizadas na 

margem direita do Rio Aripuanã, no Município de Colniza/MT. Na 

manifestação de id. 26466240 a parte autora requereu a homologação do 

acordo celebrado com os requeridos José Aparecido Donizete da Silva e 

Denise Aparecida Orcelli da Silva, bem como a suspensão processual em 

face destes. Posto isto, os autos foram remetidos ao MPE; oportunidade 

em que este opinou favoravelmente à homologação do acordo, nos termos 

do art. 487, III, b, CPC (id. 26860332). É a síntese necessária, decido. Nos 

termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às partes transacionarem para 

por fim a demanda em qualquer fase processual: Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas. O acordo, a transação, a composição entre as partes é bem vinda 

e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a demanda de forma 

mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as partes. No entanto, para 

a homologação da transação extrajudicial efetuada entre as partes, o juiz 

deve analisar a presença dos requisitos dispostos no art. 104 do Código 

Civil que rege: Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: I - agente 

capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma 

prescrita ou não defesa em lei. O art. 107 do Código Civil, por sua vez, 

dispõe: Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de 

forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. No que diz 

respeito à forma prescrita em lei, dispõe a segunda parte do art. 842 da lei 

adjetiva: Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas 

obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que 

ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por 

escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e 

homologado pelo juiz. Em geral a regra do art. 842 tem sido mitigada e, 

ainda que não se exija uma forma específica, para análise dos requisitos 

mencionados no art. 104 do CC. No caso dos autos, a parte autora trouxe 

nos ids. 26466240/26466752 os termos do acordo, com as assinaturas 

das partes e de suas respectivas testemunhas. Destarte, com base no 

art. 840 do Código Civil e art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo (ids. 26466240/26466752) havido entre Luciano Jose 

Alvares Rubião, Ana Cristina de Souza Pereira Rubião e Christopher 

Andrew Woolley representado por Persion Aldemani Martins de Freitas e 

José Aparecido Donizete da Silva e Denise Aparecida Orcelli da Silva, por 

conseguinte, declaro o feito extinto com resolução de mérito com relação a 

esses réus. Determino que o feito siga o devido trâmite processual com 

relação aos demais requeridos. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. 

Publique-se. Às providências. (assinado digitalmente) Carlos Roberto 

Barros de Campos Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029203-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ROGER COIMBRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 
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presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1060078-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES OAB - MT9782/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PRECEGUEIRO IVO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060078-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES RÉU: FERNANDO PRECEGUEIRO IVO 

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 27562313), defiro o pedido 

de ID 27628588. Cite-se a parte ré por meio de carta com AR. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. CUIABÁ, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004125-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDES ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO DE CARVALHO OAB - MT7015/O-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes serem intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência 

inteiro teor da petição do perito judicial de Id.27626412. Data: 22/01/2020 

Horário: 14:00 horas. Local: Av. Hist. Rubens de Mendonça, nº. 1856, Ed. 

Office Tower, sala 1403, andar 14, Bosque da Saúde – CEP 78050-000 – 

Cuiabá (MT) NESTE ATO NÃO FAZ NECESSÁRIO O COMPARECIMENTO 

DAS PARTES, SENDO O MESMO APENAS PARA PROSSEGUIMENTO DOS 

TRABALHOS TÉCNICOS.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009632-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA KLIMACHESKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entender de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016846-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FLORENTINO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060792-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OUVERNE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060792-30.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDERSON OUVERNE GONCALVES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 

12h, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059823-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILDES MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1059823-15.2019.8.11.0041 

Autor(a): AMILDES MARIA DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 09h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060110-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DOS SANTOS MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060110-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIOGO DOS SANTOS MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). CONCEDO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060151-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060151-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA REGINA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 09h15min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). CONCEDO à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060247-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SURUBI COSTA LEITE (AUTOR(A))

DAVI COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060247-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVANI SURUBI COSTA LEITE, DAVI COSTA DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte 
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requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 

10h45min, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060355-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE ABREU LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060355-86.2019.8.11.0041 

Autor(a): VALDIRENE DE ABREU LIMA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 29/05/2020, às 11h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060334-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060334-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO WILL MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LÍDER Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 08h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada pelo sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060402-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN WILLIAN SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060402-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANKLIN WILLIAN SILVA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 08h30min, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 
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nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). CONCEDO à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada pelo sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060501-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADYLLA BRENDA HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060501-30.2019.8.11.0041 

Autor(a): SADYLLA BRENDA HERCULANO DA SILVA Réu: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 08h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060600-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA KAREN MATOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060600-97.2019.8.11.0041 

Autor(a): AMANDA KAREN MATOS DE SOUZA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 29/05/2020, às 09h, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038388-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. Y. S. M. (REQUERENTE)

L. V. D. M. J. (REQUERENTE)

D. Y. S. (REQUERENTE)

G. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MOESCH WELTER OAB - MT22558/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047790-90.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE THAYNA DE ARRUDA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTÉRICA DA TUYUIÚ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044174-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.27144310) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1045655-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO ATALANTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARIA DE BARROS RONDON LOPES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.26657325) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOZAYCO PEREIRA DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045809-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADOURALICE DE ALMEIDA LAURO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

centro universsitario UNIASSELVI UNIDADE POÇÃO CUIABÁ/MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043712-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037031-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANA SOUZA MARTINHO (RÉU)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043947-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELDEBLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 96 de 2237



Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047820-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA MENEZES DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036312-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CREDITO DO 

CENTRO NORTE - FETEC-CUT/CN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - DF14982 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE PINTOS FLORES - ME (RÉU)

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.27141917) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019703-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSE DE CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTACIO CHAVES DE SOUZA OAB - MT19825-O (ADVOGADO(A))

CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA OAB - MT19856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO CURVO NUNES (RÉU)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes, via DJE, por 

seus advogados legalmente constituídos nos autos, para se manifestem 

no prazo de 05 (cinco), sobre a substituição do perito consoante 

documento de ID 27538604. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044147-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA FIGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004378-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. A parte ré deverá depositar o valor dos 

honorários periciais em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento 

do feito no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044279-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO LEMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais - ID 26866196.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1024791-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 15 (QUINZE) dias, arguir impedimento ou suspeição, bem como 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032488-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025219-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO CIRIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010240-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045932-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE MESSIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046279-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038311-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020108-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FABRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013127-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DIAS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012174-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR DA ROCHA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024622-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020092-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018487-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SALES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 
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PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012811-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS CARVALHO RICARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

NCPC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033819-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVINER DOUGLAS ZACARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

NCPC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ANTUNES DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042986-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1046999-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE ALMEIDA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042796-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS RODRIGUES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024119-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MAXIMIANO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1024119-09.2017.8.11.0041 

Requerente: REQUERENTE: MOACIR MAXIMIANO DE MATTOS Requerido: 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Diante da ausência injustificada da 

parte requerente , conforme Termo de Audiência de conciliação (id. 

10114304), resta caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa conforme dispõe o art. 334, § 8º, CPC. Assim 

sendo, aplico e fixo multa ao requerente no patamar de 2% do valor da 

causa revertida em favor do Estado. Na sequência, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, que estabeleceu o Princípio 
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da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide ou na 

contestação, ao que a prova pleiteada pretende atestar, confirmar ou 

comprovar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, 

CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova pretendida pela parte 

não possa por ela mesma ser produzida, deve ser articulado de modo 

coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela 

qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este 

juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem quais questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Ressalvo, que a especificação de provas não obstará o 

eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida 

as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 12 de outubro de 2017 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059493-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. G. B. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da Diligência 

Negativa (Aviso de Recebimento) – Id. 27704872 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024119-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MAXIMIANO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1056358-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMAR PEREIRA DE FREITAS DUQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - 327.525.981-49 (PROCURADOR)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 

pagamento espontâneo da obrigação (R$ 66.500,00 – Petição com 

cálculos de Id. 26599471), sob pena de aplicação da multa de 10% e 

verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no 

artigo 523, §1º do CPC, nos termos da decisão de Id. 27359795. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060623-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA LUIZA TEIXEIRA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060623-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: FLAVIA LUIZA 

TEIXEIRA SILVA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061205-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ZANINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1061205-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSIAS 

ZANINA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. À parte autora para 

que, em 10 (dez) dias, promova o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1032948-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI KELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032948-76.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLI KELLER REQUERIDO: PDT PHARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP Vistos. Diante da 
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certidão retro, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se, requerente o que entender de direito. Após, 

tornem-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, (data registrada no sistema). Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029646-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERBE DOS SANTOS FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 

pagamento espontâneo da obrigação (R$ 15.582,50 – Petição com 

memorial de cálculos de Id. 27298598), sob pena de aplicação da multa de 

10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista 

no artigo 523, §1º do CPC, nos termos da decisão de Id. 24462714. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013950-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELE CARVALHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXECUTADA para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 

pagamento espontâneo da obrigação (R$ 3.077,37 – Petição com memorial 

de cálculos de Id. 27750588), sob pena de aplicação da multa de 10% e 

verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no 

artigo 523, §1º do CPC, nos termos da decisão de Id. 26505267. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030659-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PARREIRAS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o feito, devendo a PARTE AUTORA ser intimada na pessoa de 

seus advogados para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar se sobre a 

petição de ID27803664 . Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015242-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018844-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY MARIA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024237-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON DE CAMPOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000586-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELIO CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

União Federal/Justiça Federal (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000586-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 
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DIVINO CELIO CARNEIRO RÉU: UNIÃO FEDERAL/JUSTIÇA FEDERAL 

Vistos, etc. Remetam-se os presentes autos ao Distribuidor para 

redistribuição à Vara Especializada da Fazenda Pública. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1062186-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar a PARTE AUTORA para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais de 

concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da 

pretensão, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060937-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. R. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA BRITTO RIBEIRO OAB - 018.121.341-93 (REPRESENTANTE)

IRENI BATISTA DA COSTA OAB - MT25948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060937-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORENZO MIGUEL RAMOS RIBEIRO REPRESENTANTE: KAMILA BRITTO 

RIBEIRO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Cite-se a requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar sua 

contestação, informando o seu interesse ou não na audiência de 

conciliação, bem como colacionar aos autos os documentos capazes de 

comprovar o cumprimento da liminar deferida no id. 27640344 Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060373-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060373-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SELMA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Compulsando os autos verifico que a 

parte requerida já foi devidamente citada, conforme se infere na certidão 

de id. 27730849. Desta forma, para que o aditamento da peça exordial (id. 

27789073) seja deferido, se faz necessário o consentimento da parte 

requerida, e por isso, respeitando a sistemática do art. 329, inciso II do 

CPC, determino a intimação da ré ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se acerca do petitório de id. 27789073, bem como 

colacione aos autos documentos hábeis a comprovar o cumprimento da 

liminar de id. 27604139. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000924-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVENILTON DIONISIO ALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, oportunidade em que deverá 

promover o recolhimento das custas processuais ou alternativamente 

comprovar sua hipossuficiência, juntando aos autos cópias dos três 

últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martin Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1047531-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009388-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PACHECO FERREIRA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 103 de 2237



PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009210-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLE GIL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013198-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020290-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA LOPES DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044480-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDE GASES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI OAB - MG72002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte 

EXEQUENTE para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do 

Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a 

ser(em) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o 

recolhimento por transferência on line ou por depósito em envelope. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014477-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON ALVES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040990-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 104 de 2237



juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020294-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDES FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024076-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO FRARE (AUTOR(A))

CATIA ELIANE DINALO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS S.A. (RÉU)

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIANE AQUINO ROESEL OAB - MG158965 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024513-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022213-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DALTRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA MESQUITA DE MORAES ARAUJO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020247-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001094-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001094-59.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES RÉU: TIM CELULAR S.A. A 

parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 
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hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1059861-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY REGINA DE LIMA (AUTOR(A))

GELSON MARCIO DE LIMA (AUTOR(A))

JUCELMA APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONI DO CARMO PEREIRA (RÉU)

METODIO SENDESKI (RÉU)

GILMAR MENDES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059861-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GELSON MARCIO DE LIMA, JOICY REGINA DE LIMA, JUCELMA 

APARECIDA DE LIMA RÉU: CLEONI DO CARMO PEREIRA, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS, METODIO SENDESKI A parte autora requer a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032679-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA ROCHA (AUTOR(A))

NEIDE MACIEL ALVES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-A 

(ADVOGADO(A))

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056455-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIMARAES E SILVA (AUTOR(A))

MARCIA REGINA DE SOUZA VENANCIO (AUTOR(A))

MARIA DE AQUINO (AUTOR(A))

MARGARETH NEIRIMAR REZENDE BEJARANO (AUTOR(A))

CLARICE MARIA DE BARROS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS MENDES REZENDE OAB - CE15581 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056455-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLARICE MARIA DE BARROS OLIVEIRA, JOSE GUIMARAES E SILVA, 

MARCIA REGINA DE SOUZA VENANCIO, MARGARETH NEIRIMAR 

REZENDE BEJARANO, MARIA DE AQUINO RÉU: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Vistos, Cumpra-se a decisão 

constante no ID 26727151. Às providências. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018904-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE APARECIDA DE ARRUDA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1018904-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LEDIANE 

APARECIDA DE ARRUDA MACIEL EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de acordo com o 

petitório retro. Intime-se a parte devedora para pagar a quantia de R$ 

7.134,08 (sete mil cento e trinta e quatro reais e oito centavos), indicada 

pelo credor no demonstrativo de débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, 

importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados 

no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da efetivação de penhora. 

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007482-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1007482-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ALEX 

MARCOS DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis 
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que o presente feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de 

acordo com o petitório retro. Intime-se a parte devedora para pagar a 

quantia de R$ 6.399,49 (seis mil e trezentos e noventa e nove reais e 

quarenta e nove centavos), indicado pelo credor no demonstrativo de 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 

e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da 

obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão 

sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do 

CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028773-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELLE MOURA CUIABANO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1028773-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IDEAL 

NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: EMANUELLE MOURA CUIABANO Vistos 

etc. Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, observando o 

determinado no art. 368 da CNGC. Após, intime-se a devedora, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo no ID 

21218379. Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

CPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento. Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se 

os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. 

Expeça-se o necessário. . Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032769-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1032769-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: VANDERLEI 

PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis 

que o presente feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de 

acordo com o petitório retro. Intime-se a parte devedora para pagar a 

quantia de R$ 2.520,78 (dois mil e quinhentos e vinte reais e setenta e oito 

centavos), indicada pelo credor no demonstrativo de débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da obrigação 

perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o 

restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. 

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001807-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDESON FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1001807-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: NALDESON 

FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente 

feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de acordo com o 

petitório retro. Intime-se a parte devedora para pagar a quantia de R$ R$ 

3.835,98 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito 

centavos), indicada pelo credor no demonstrativo de débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento 

em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da obrigação 

perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o 

restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC. 

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022952-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VITOR BENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DIAS PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

ELEICAO 2016 JAIME DIAS PEREIRA FILHO PREFEITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022952-88.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDSON VITOR BENTO - ME EXECUTADO: ELEICAO 2016 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO PREFEITO, JAIME DIAS PEREIRA FILHO Vistos 
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em correição. Os documentos juntados não comprovam a regular 

distribuição da deprecata expedida, mister existir informação no 

documento do id. 5824815 - Pág. 2 de que houve rejeição automática em 

razão do não pagamento da guia de materialização. Assim sendo, 

intime-se o exequente a comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, a regular 

distribuição da deprecata no Juízo deprecado. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT., 02 de maio de 2.017. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047707-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037492-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR SOUZA DE ALMEIDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.27880717) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029689-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEMAEL COSTA MELO (AUTOR(A))

GERINA FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

NILSON CORVOISIER (AUTOR(A))

PLANTIRDIO ADORNO FERNANDO (AUTOR(A))

OLENITA DE OLIVEIRA LIRA (AUTOR(A))

ODILZA BENEDITA DO NASCIMENTO BATISTA (AUTOR(A))

EVERALDO HONORATO SOUZA (AUTOR(A))

IVANILDES SOUZA DE ARRUDA (AUTOR(A))

DORALICE DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

LUCIANE APARECIDA DE MORAIS MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009021-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELY APARECIDA GALIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026055-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024119-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIGUEL LIMA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILANA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT18352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 
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PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024593-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034753-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id.27958411) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034388-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024559-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024576-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARGARIDA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035519-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO APARECIDO MINZON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser AS PARTES intimadas por 

intermédio de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027974-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE MARTINS DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYANNE ANTUNES FIGUEIREDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001117-05.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: THAYANNE ANTUNES FIGUEIREDO DE 

CARVALHO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de cancelamento 

da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009811-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAELSON DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem acerca da 

complementação Laudo Pericial juntado aos autos, devendo, caso 

queiram, o assistente técnico de cada uma das partes, no mesmo prazo, 

apresentar seu respectivo parecer. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007482-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARCOS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028427-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLISSON MATEUS COSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029674-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008257-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar -se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033419-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR PRUDENCIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar -se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031162-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029471-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038468-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA SOARES CECATTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014704-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014401-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE ARISTALCO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA DUARTE OAB - 865.887.021-91 (REPRESENTANTE)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004303-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROREN ROGERIO LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017708-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR HUGO FATIGATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS GUIMARAES (REU)

WALMIR DIAS GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032413-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO a 

Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043992-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLLYANNA OLIVEIRA DARY (AUTOR(A))

HELENIR RESENDE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029357-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA GONCALVES DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar -se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entender de direito. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006350-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito, bem como, indicar as provas que 

pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua 

intenção ao julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026057-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY KATHLEEN BARROS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o(s) 

advogado(s) da PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar -se acerca da petição de Id. 27730883, a petição se encontra 

corrompida, não sendo possível a leitura da mesma. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016401-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 
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para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar -se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZJ INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001099-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO REU: BANCO DAYCOVAL S/A, ZJ 

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - ME Considerando o pedido de 

justiça gratuita pleiteado pela parte autora no id. 27908492 entendo que o 

mesmo não deve ser acolhido neste momento, tendo em vista que ao 

analisar os holerites colacionados aos autos (id. 27907785) é possível se 

inferir que a requerente possui condições financeiras para arcar com o 

pagamento das custas. Ressalto que a lei processual permite o 

parcelamento das custas em até 06 (seis) parcelas mensais, conforme 

preconiza o art. 98, §6º do CPC. Desta forma, indefiro o pedido de justiça 

gratuita e defiro o parcelamento das custas em 06 (seis) parcelas 

mensais, devendo a parte autora recolher a primeira parcela em até 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de janeiro de 2020. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059396-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GONZAGA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059396-18.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA GONZAGA DE SOUZA REU: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A A parte autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059434-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DAS INDUSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059434-30.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: SINDICATO DAS INDUSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SINDALCOOL - MT Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060060-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSI APARECIDA DE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060060-49.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUSI APARECIDA DE PAULA DA SILVA Dê-se vistas ao 

Ministério Público. No mais, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1059761-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059761-72.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERSON BISPO DA SILVA Dê-se vistas ao Ministério 

Público. No mais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027929-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem 

acerca da possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo 

aos autos eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO 

MESMO PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017069-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVELLOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017069-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVELLOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 15 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais (R$4.000,00). Devendo a parte requerida, em havendo 

concordância, providenciar o recolhimento do montante no mesmo prazo. 

Nada mais

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017868-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/03/2020 (segunda-feira) 

Horário: Por ordem de chegada das 08h00 às 11h30. Local: Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em Cuiabá/MT. – 

Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031940-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/03/2020 (segunda-feira) 

Horário: Por ordem de chegada das 08h00 às 11h30. Local: Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em Cuiabá/MT. – 

Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010084-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 02/03/2020 (segunda-feira) 

Horário: Por ordem de chegada das 08h00 às 11h30. Local: Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em Cuiabá/MT. – 

Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036304-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 
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agendamento da data da perícia. Data: 02/03/2020 (segunda-feira) 

Horário: Por ordem de chegada das 08h00 às 11h30. Local: Rua 24 de 

Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em Cuiabá/MT. – 

Telefone: 2127-8022 (com Dr. Roberto G. Azevedo) Obs: - O periciado 

deverá levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030531-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VALDIR DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOANA DARK DE FREITA (TERCEIRO INTERESSADO)

DIONE DE FREITA (TERCEIRO INTERESSADO)

IZOLINA RODRIGUES DE FREITA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030531-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SALETE DE FREITAS REQUERIDO: PEDRO VALDIR 

DE FREITAS Vistos etc. Tendo em vista o cumprimento do ato deprecado 

(ID 17246687) e manifestação constante ( ID 18234675), devolva-se ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042194-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO CAETANO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVONE TAVARES MENDES OAB - GO43537 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE GADANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042194-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDIVINO CAETANO DE BRITO REQUERIDO: RICARDO 

JOSE GADANI Vistos etc. Tendo em vista o cumprimento do ato deprecado 

(ID. 19853221), devolva-se ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016135-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE CASTILHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT13747-O (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA OAB - MT17719-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem 

acerca da possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo 

aos autos eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO 

MESMO PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009784-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN KENNEDY BOMBAZAR DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010258-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSAN THYARA DE MORAES DIAS OLIVEIRA OAB - MT16763-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013200-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025156-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIRCEU SOARES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao 

pagamento espontâneo da obrigação (Petição com memorial de cálculos 

de Id. 20738699), sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC, nos termos da decisão de Id. 20455738. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016923-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035266-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNPETER BERGLUND OAB - SP143928 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006233-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FREITAS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN CESAR BASSO HELLMANN OAB - PR72525 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem 

acerca da possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo 

aos autos eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO 

MESMO PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048846-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA RODRIGUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

ALINE AGUIAR ALBUQUERQUE ARAUJO (EXECUTADO)

LUCAS DE ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s) no endereço da requerida ROSANGELA 

RODRIGUES DE ARAUJO. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031062-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7021-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045147-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045147-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZABETH APARECIDA DA SILVA - ME REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS S/A Vistos, A parte autora requer a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 
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comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018769-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRLAYNE FERREIRA BENEVIDES BARBOSA (REQUERIDO)

GILBERTO BARBOSA JUNIOR BENEVIDES (REQUERIDO)

BARBOSA JUNIOR BENEVIDES & CIA LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO OAB - MT26919/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Id. 21352828) juntada aos autos, requerendo 

o que entenderem de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060891-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIDALVA PINTO DUARTE ARRUDA GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060891-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIDALVA PINTO DUARTE ARRUDA GOES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000924-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVENILTON DIONISIO ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando a urgência do 

caso, cumpra-se em regime de PLANTÃO a decisão de id. 28064587 

Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá-MT, data registrada no sistema Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031587-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EOVALDO ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR 

REMANESCENTE (Id. 27949179), postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054396-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARJORIE ROSSI OAB - SP244185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOARES E DALBEM LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035275-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GREJO OAB - SP52207 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s) para COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, 

visto que o comprovante de recolhimento vinculado nos autos é referente 

ao bairro CENTRO NA COMARCA DE CUIABÁ. Deverá ser emitida a guia 

de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida 

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015429-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIRA AMBROSIO BARRETO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014686-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ TEIXEIRA CAJANGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007251-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar sobre a petição de 

ID 28026283, na qual há a apresentação dos honorários propostos pelo 

perito (valor R$ 8.100,00), no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025342-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELINA GLORIA DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1025342-94.2017.8.11.0041 

Requerente: REQUERENTE: SALVELINA GLORIA DE CAMPOS 

MAGALHAES Requerido: REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE 

SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA Vistos. Inexiste possibilidade 

de extinção do feito pela ausência da parte, conforme pleiteado pela 

requerida, ao que indefiro. Diante da ausência injustificada da parte 

autora, conforme Termo de Audiência, resta caracterizado ato atentatório 

à dignidade da justiça a ser sancionado com multa conforme dispõe o art. 

334, § 8º, CPC. Assim sendo, aplico e fixo multa a autora no patamar de 

2% do valor da causa revertida em favor do Estado. Aguarde-se o 

transcurso do prazo para contestação, e caso a mesma venha 

acompanhada de documentos e/ou arguição de preliminares, ou com a 

apresentação de reconvenção, diga o requerente, se desejar, em 15 

(quinze) dias quanto a contestação e documentos ofertados, devendo, 

ainda, no mesmo prazo contestar a eventual reconvenção apresentada na 

contestação, na forma do que estabelece o § 1º do art. 343 do CPC/15. Se 

na contestação à reconvenção for arguida preliminar, ou houver juntada 

de documentos, dê-se vista ao requerido/reconvinte para impugnação à 

aludida contestação e documentos em 10 (dez) dias. Na sequência, 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, que 

estabeleceu o Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela 

nova lei adjetiva, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena de indeferimento; b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deve ser 

articulado de modo coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer este juízo quanto a necessidade de inversão do ônus (art. 

357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (art. 357, IV, do CPC). Ressalvo, que a especificação de provas 

não obstará o eventual julgamento antecipado do mérito, na hipótese de 

ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de outubro de 2017 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062249-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062249-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR DE SOUZA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a concessão dos benefícios 
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da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005099-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

JULIERME ROMERO OAB - MT6240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005099-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Considerando o lapso temporal 

decorrido da data da publicação do despacho inicial até o presente 

momento, entendo que não será possível a citação e intimação da parte 

requerida em tempo hábil para comparecer na audiência de conciliação. 

Desta forma, redesigno a audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 

as 9h30 a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016727-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca da 

Certidão de Decurso de Prazo (Id. 28104978), requerendo o que entender 

de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026360-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOCORE MORRURE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar - se acerca da 

Petição de Embargos de Declaração – Id. 28036585 – postulando o que 

entender de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036277-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MONTEIRO BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000939-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001116-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELYSTON FERNANDO PEREIRA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 119 de 2237



Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestar-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054657-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Citação – a ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia 

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023980-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEI DA SILVA ROMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001459-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001459-16.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ANTONIO MARCOS NEVES - ME Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001850-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001850-68.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CATIA REGINA DE SOUZA EXECUTADO: CAIXA SEGURADORA S/A 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,emendar a 

petição inicial, oportunidade em que deverá colacionar aos autos o cálculo 

atualizado do dano moral arguido na peça exordial, tendo em vista que a 

petição de id. 28093390 encontra-se em branco. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADE MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000169-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIADE MACHADO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONSECA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000448-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO FONSECA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 
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três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE BARBOSA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1000930-94.2020.8.11.0041 

Autor(a): GABRIEL HENRIQUE BARBOSA FERREIRA Réu: SEGURADORA 

LÍDER Vistos, etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 26 de Junho de 

2020, às 12:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025968-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE MAES PENIEL ELSHADAY (EXECUTADO)

RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025968-16.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO EXECUTADO: ASSOCIACAO DE MAES PENIEL 

ELSHADAY, RAQUEL BEATRIZ DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o pleito de 

ID. 24983951. Expeçam-se mandados de citação por oficial de justiça nos 

endereços informados pelo exequente. Às providências. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011410-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAILDA GUEDES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GRIGUC DE CARVALHO OAB - DF09034 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011410-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRAILDA GUEDES DE ANDRADE REQUERIDO: JOSE 

CARLOS BIANCARDINI JORGE Vistos etc. A distribuição das cartas 

precatórias no Estado de Mato Grosso é condicionada ao pagamento das 

despesas de preparo, que deverão ser recolhidas pelo interessado no 

prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da precatória, 

independentemente de prévia notificação (item 2.7.1 CNCGJ). O preparo 

compreende o pagamento dos valores da distribuição, custas, depósito 

prévio, condução do oficial de justiça e porte de retorno, conforme 

previsto na Tabela de Custas do Foro Judicial (item 2.7.2 CNCGJ) A 

presente carta não está devidamente preparada, pelo que não pode ser 

processada, mesmo após a parte autora ter sido intimada para proceder 

com o devido recolhimento da diligência do oficial de justiça, bem como 

para dar prosseguimento ao feito, todavia deixou transcorrer o prazo in 

albis. Dessa forma, devolva-se à origem, constando do ofício que a 

devolução se dá por falta de preparo, bem como o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento (item 2.7.2.1 CNCGJ). 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024733-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO RODRIGO ARRUDA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024733-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ITALO RODRIGO ARRUDA E SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se pessoalmente a parte autora, 

por correspondência com AR, para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento do feito e se manifestar quanto ao petitório de id. 

23977798, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022508-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMAL KASSEN OMAIS (EXEQUENTE)

NAGHAM ABOU GHADDARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA OMAIS OAB - MT14787-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR (EXECUTADO)

DALETE SILVA CAMPOS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Id. 9082460 a 9082461 – Exceção de Pré-Executividade, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024597-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIA CRISTINA ALVES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024597-17.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: NADIA CRISTINA ALVES GUIMARAES 

Vistos. Defiro o pleito autoral de id. 15196047 no tocante ao pedido de 

retificação do polo passivo da presente demanda, devendo a Secretaria 

deste juízo proceder tal ato. Indefiro o pedido de id. 22744074, 

oportunidade em que deverá ser intimado o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, informar em qual dos dois endereços contidos na petição 

deverá ser feita a citação da parte executada. Após manifestação do 

exequente indicando qual endereço requer a citação, cite-se a executada 

nos termos do despacho de id. 9880154 Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007886-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007886-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

ERIVELTO DA SILVA GASQUES Vistos, etc. Retornem os autos conclusos 

após o julgamento dos Embargos à Execução protocolados sob o nº 

1019236-19.2017.8.11.0041. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061227-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECLEI SALETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061227-04.2019.8.11.0041 

Autor(a): DECLEI SALETE DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de Ação no qual 

a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 26 de Junho de 2020, às 09:30 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025702-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORREIA CARRASCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025702-29.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: TATIANE CORREIA CARRASCAR REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., Defiro o pleito de 

ID. 205932686. Intime-se as partes para manifestarem no prazo de 15 

(quinze dias) acerca da perícia deferida nos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023383-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILDE ALMEIDA DE JESUS THEODORO (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GOUVEIA (AUTOR(A))

NADIR MARTINS (AUTOR(A))

ANGELO MARCOS PRETTI BARBOSA (AUTOR(A))

BERENICE PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (AUTOR(A))

SHIRLEY SILVA CANDIDO (AUTOR(A))
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CARMEM DIAS MENDES (AUTOR(A))

MANOEL ELIDIO CANDIDO (AUTOR(A))

JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

as Contestações e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003683-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI OAB - MT12163/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024637-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFHO PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036764-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA COSTA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046658-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY LEMES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061366-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061366-53.2019.8.11.0041 

Autor(a): OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO Réu: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Trata-se de 

Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 26 de Junho de 2020, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Assim, 

cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 123 de 2237



audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, assim como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 

1º, inciso II, do Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061408-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE PAULO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061408-05.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZAQUE PAULO CORREA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 12:00h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001480-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE MORAES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001480-89.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ROSIENE MORAES DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, 

comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, acostando cópia da sua CTPS (inclusive páginas de anotações de 

contrato de trabalho), em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001775-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001775-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir as seguintes determinações: I) 

Comprovar a alegada hipossuficiência devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. II) Colacionar aos autos os 

d o c u m e n t o s  d a s  p e t i ç õ e s  d e  i d . 

28080361/28080366/28080372/28080373/28080374/28080376/28080377 

de forma legível. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001748-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001748-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA TAUANE AGUIAR DE SOUSA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda completa, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000471-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAURA MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, A parte autora requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024545-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIDE DA SILVA AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024545-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: NELIDE DA SILVA AVILA Defiro no pleito 

de id. 22709011, uma vez que na primeira tentativa de citação ficou claro 

que existe naquele endereço um profissional responsável pelo controle de 

acesso, bem como por se tratar de um condomínio edilício, cumprindo, 

portanto, com os ditames do Código de Processo Civil. A fundamentação 

para tal ato está abarcada no art. 248, parágrafo 4º do CPC, senão 

vejamos: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe 

de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho 

do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o 

respectivo cartório. (...) § 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos 

com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário 

da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, 

entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as 

penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Desta 

forma, cite-se a parte executada através do profissional de portaria nos 

termos do despacho de id. 9880066 Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036304-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARNALDO SOLDAN GOMES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036304-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRUNO ARNALDO SOLDAN GOMES DO NASCIMENTO EXECUTADO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL Vistos, etc. INDEFIRO, por 

ora, o pedido de penhora online através do sistema Bacenjud ante a não 

perfectibilização da demanda. CITEM-SE os réus CARLOS NATANIEL 

WANZELER e CARLOS ROBERTO COSTA para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem o pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que 

caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida multa 

de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do débito 

prevista no artigo 523, §1º do CPC. Depois de cumprida esta providência e 

não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, ouça-se o 

exequente no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028905-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO SANT ANA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028905-96.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: LUIS FERNANDO SANT ANA BATISTA 

Vistos. Defiro o pedido constante na petição de id. 15171910 no tocante a 

retificação do polo passivo da presente demanda, devendo a Secretaria 

deste juízo providenciar tal ato. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora juntou aos autos comprovante de recolhimento das custas do 

Oficial de Justiça, conforme se vê na petição de id. 10400670, desta 

forma, cumpra-se integralmente o despacho de id. 14814857. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039835-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ APARECIDO FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010891-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHAS NORONHA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

VANESSA MEIRELES RODRIGUES OAB - DF19541 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 21/04/2020 Horário: 10h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019804-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017580-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO COELHO LANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040073-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MENDES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010990-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. S. D. S. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANA BENEDITA SOARES DA SILVA OAB - 689.465.701-72 

(REPRESENTANTE)

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517-O (ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO OAB - MT16082-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 10h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017296-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 
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eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022272-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

NCPC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023450-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER GENESI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, 

NCPC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007537-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014409-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014524-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039264-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h15min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005130-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BEZERRA ALCANTARA (REQUERENTE)

MICHELLEN SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003291-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUARDIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034508-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OALISSON ZANELLA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguirem o 

impedimento ou a suspeição do perito, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029221-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHIGTON APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. 

Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1019009-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ OELKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito Judicial Nomeado – Id. 28131351 a Id. 28131355 – 

postulando o que entenderem de direito, bem como, NO MESMO PRAZO, 

inexistindo impugnação, deverá a PARTE AUTORA proceder ao depósito 

dos honorários periciais (§ 1º, art. 95, CPC), efetuando a devida 

comprovação nos autos, sob pena de dispensa da perícia em razão da 

preclusão. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023171-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE SOUSA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015138-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SOARES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Embargos de Declaração Id. 28131702 e Id. 28131704, 

postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022285-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o não comparecimento na perícia designada, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034828-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES FERREIRA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037938-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMAR RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h45min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008629-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006383-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO HALAITHON RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035518-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012588-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015794-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIL DA GUIA SEBASTIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001828-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO COURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013030-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY NOGUEIRA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h45min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013950-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELE CARVALHO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026816-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE FARIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004262-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS SANTOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos (Id. 9953225). Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004262-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA DOS SANTOS AGUILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011256-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE LOPES DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h15min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011957-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante já 

determinado. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007164-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOAO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/04/2020 Horário: 09h00min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1143563 Nr: 28962-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASDIESEL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE DIESEL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALCIR ROSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 13.913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos para determinar o 

prosseguimento da execução.Condeno ainda a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Traslade-se cópia da presente 

sentença para o feito executivo.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 13 de novembro de 

2019.Emerson Luis Pereira CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106932 Nr: 13354-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALCIR ROSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASDIESEL TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

DIESEL LTDA, NILDO GOMES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ROSIN - OAB:6.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO 

- OAB:13594, LUANA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:17472, MANOEL 

GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13.595/MT, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913

 Cuida-se de Ação de Execução Forçada de Obrigação de Fazer, ajuizada 

por IDALCIR ROSIN em face de BRASDISESEL TRANSP. COM. DIESEL 

LTDA.

No tocante ao pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e 

danos, entendo não ser cabível neste caso, tendo em vista que a 

obrigação decorre apenas da transferência de titularidade do veículo em 

questão.

Ressalta-se que o veículo já está na posse do exequente de maneira que 
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admitir a conversão em perdas e danos no valor do caminhão 

caracterizaria enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Desta forma, intime-se a exequente para informar o valor da multa 

devidamente atualizado.

No mais, considerando a restrição de alienação fiduciária informada pelo 

sistema do DETRAN-MT em favor do Banco Bradesco, determino que a 

Secretaria deste Juízo oficie o referido para Banco para informar qual a 

data em que o veículo foi alienado, se o valor já foi quitado ou se ainda 

está em débito. (328499-M.BENZ/LS 1934, placa ACI3531, RENAVAM: 

00553690914, em titularidade de BRASDIESEL TRANSPORTES E 

COMERCIO DE DIESEL LTDA., CNPJ: 26.575.258/0001-00).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 13 de novembro de 2019.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449547 Nr: 22479-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MULLER, ILÓIDE AUGUSTA MULLER, 

LAURO MULLER, CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 20 

(vinte) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda às partes instruirem a(s) missiva(s) com as cópias necessárias 

(inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158654 Nr: 35370-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

periciais R$ 6.000,00 (seis mil reais). Devendo a parte requerida, em 

havendo concordância, providenciar o recolhimento do montante no 

mesmo prazo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 9556 Nr: 1662-93.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ASSESSORIA E GESTÃO DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA ZANELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 924, inciso V do CPC/15.Transitada em julgado a presente decisão, 

arquive-se definitivamente os autos com as cautelas de praxe, ficando as 

partes dispensadas do recolhimento de custas.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944941 Nr: 57403-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVOLUTION FITNESS IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA GINÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PICKLER BATISTA - 

OAB:32904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope, já que embora consta 

na petição de fl. 75 a juntada da diligência, a guia e o seu respectivo 

comprovante de recolhimento não acompanharam a referida petição. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454206 Nr: 25807-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CEZAR ORSI - 

OAB:OAB/PR 25.287, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT, PLACÍDIO 

BASÍLIO MARÇAL NETO - OAB:23315/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Penhora e Avaliação a ser(em) 

expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o 

seu respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento 

por transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055901 Nr: 49105-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pagamento fls. 168/174, postulando o que de 

direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728218 Nr: 24130-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMECY GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARTINS - 

OAB:12555, BRENO DE ALMEIDA CORREA - OAB:15.802, MARCELO 

BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - OAB:6.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

24130-65.2011.811.0041, Protocolo 728218, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116280 Nr: 17138-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI ELIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Oliveira Santiago de 

Amorim - OAB:25762/O, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para no prazo de 05 (CINCO) 

dias, efetuar o recolhimento dos honorários periciais, consoante já 

determinado, sob pena de penhora on line. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 5515 Nr: 11386-58.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, Rio 

Paraná Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, 

AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZUILLI LTDA, MÉDIO NORTE DIESEL LTDA, 

ADRIANE GRISÓLIA USSIER, LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI, CARLOS 

GILBERTO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DO 

PARANÁ - OAB:8301/PR, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:39.684 DF, 

CÁSSIO DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:13441-E, CHRISTIANE KRUGER 

DO NASCIMENTO - OAB:12216/MT, DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:6199, MARCELO DIAS DE PAULA - OAB:39.976 OAB/DF, 

NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1.035-B/MT, SILVANO MACEDO 

GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença. Às fls. 

476/480 e fls. 664/668 consta pedido de : a) substituição processual do 

Assim, solicito informações mediante convênio BACENJUD e INFOJUD em 

relação à parte executada. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo.No mais, intime-se a parte exequente para 

informar acerca do deslinde do processo de recuperação judicial, que 

supostamente se converteu em falência, para viabilizar a análise do 

pedido de penhora no rosto dos autos e bloqueio via BACENJUD da 

executada Luzia Leonilde Lesse Zulli, no prazo de 15 ( quinze) dias. Após, 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925332 Nr: 46701-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COSTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Luciano Costa de Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor.

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro a expedição de alvará na conta indicada às fls. 247/248..

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946668 Nr: 58433-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUIMARÃES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 105/107. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1011515 Nr: 28210-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON JULIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Edson 

Julio de Souza em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor.

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro a expedição de alvará na conta indicada à fl. 223.

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1089863 Nr: 6116-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSIMAR DE JESUS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCÂNTARA 

BARBIEIRO - OAB:11.854 OAB-MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O, VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:26419/A, JACKSON JARDIM FREIRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/GO 56.453-A, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

26.772, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55.639-A

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Jusimar de Jesus Correa em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor.

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro a expedição de alvará na conta indicada à fl. 135.

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1125206 Nr: 21005-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY AXEL ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Gregory Axel Almeida da Costa em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor.

Ante o exposto, diante da satisfação de débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos de art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Defiro a expedição de alvará na conta indicada à fl. 172.

Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 7378 Nr: 11395-20.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOP PRODUTOS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, 

LEILA MARIA DE ASSUMPÇÃO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA TEIBEL - OAB:10251, PAULA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA 

TEIBEL - OAB:10251/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a manifestação da parte 

executada para TORNAR NULOS os atos processuais realizados a partir 

das fls. 384/389, quando requerido o cumprimento de sentença e, como 

consequência, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze), adequar o procedimento à liquidação por arbitramento, nos 

termos do art. 510 do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários, 

uma vez que a manifestação da parte exequente foi reconhecida como 

simples petição e não impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 908669 Nr: 35956-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE AQUINO, VICENTINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - 

OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 Solicito informações mediante convênio BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD 

em relação à parte executada.

 Segue anexo o protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a 

parte executada para que oferte manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo.

Com relação ao extrato do INFOJUD, deverá a Sra. Gestora Judiciária 

colocar em pasta apartada caso positivo, consoante previsão das normas 

de sigilo da CNGC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 384929 Nr: 20587-25.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR MOREIRA RAMOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Homologo o cálculo de fls. 339/340 apresentado pela contadoria.

Expeça-se alvará no valor de R$ 1.529,66 (um mil, quinhentos e vinte e 

nove reais e sessenta e seis centavos) em favor da parte executada 

Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, na conta indicada às fls. 343/344. O 

valor restante do deverá ser levantado em favor da parte exequente 

Valmir Moreira Ramos Junior, na conta indicada às fls. 342/verso.

Desse modo, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorárias.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 747993 Nr: 45280-05.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMJC, SELMA MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BORGES, ADENAIR DE OLIVEIRA 

PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBETO MARQUES DA SILVA - 

OAB:9725/B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Versam os autos sobre Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Caroline Mendes Jackson 

Carvalho representada por sua genitora Selma Mendes da Silva contra 

Paulo Borges e Adenair de Oliveira Pacheco.

À fl. 98 a autora foi intimada para se manifestar acerca do prosseguimento 

do feito, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme se vê na certidão 

de fl. 99.

Posteriormente, foi realizada a intimação pessoal da parte autora via 

correspondência para que tomasse as providências necessárias ao 

prosseguimento do feito, conforme AR juntado à fl. 103 contendo a 

informação “desconhecido”.

Sabe-se que é dever das partes manterem atualizados os seus dados 

pessoais, entre eles o endereço, sob pena de se reputarem válidas as 

intimações pessoais encaminhadas para o endereço cadastrado 

inicialmente no processo.

No caso, vislumbro que a parte autora não manteve seu endereço 

atualizado, motivo pelo qual considero válida a intimação enviada por carta 

(fl. 99), e apesar de intimada para manifestar acerca do prosseguimento, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação, bem como não apresentou 

justificativa.

Assim, denota-se que a autora não promoveu os atos de diligências que 

lhe competia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito.

Dispenso a autora do pagamento das custas processuais remanescentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109998 Nr: 14654-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELA GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELUI CALONGAS ALI 

DAHROUGE - OAB:4.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Condeno, ainda, a 

autora ao pagamento das custas e honorários de advogado da parte 

contrária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, 

o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029146 Nr: 36388-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILDE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859
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 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1034415 Nr: 38840-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DIOGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR ELISEU DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TRAJANO FILHO - 

OAB:7098

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090891 Nr: 6518-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA CORREA NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773884 Nr: 27055-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOARY ASTROGILDO DE FIGUEIREDO, JONAS 

PACHECO DE CARVALHO, MARCO ANTONIO VARGAS BERTONI, 

ORLANDO FLORENTINO, MARCOS ANTONIO ZACCHI, MARIA JOSEFINA 

FURONI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

467/475. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1309708 Nr: 10783-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD" -GAZETTA & 

PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, AGROPECUARIA LAGOA DO SOL 

EIRELLI, GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, RADIO REAL FM 

LTDA, JORNAL A GAZETA LTDA, GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS 

LTDA - EPP, TV GAZETA LTDA, GAZETA DIGITAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937

 Dessa forma, reconhecendo a contradição apontada e a ausência dos 

requisitos, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 76/86 para 

INDEFERIR o pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

formulado no presente incidente. Sem custas e honorários por se tratar de 

incidente processual. Translade-se cópia da presente decisão para os 

autos em apenso (código n° 12774), cuja autuação e registro ficarão 

inalterados. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890035 Nr: 23244-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, GARCIA SIQUEIRA SANTOS, HARLEY SIQUEIRA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:8326-E, 

PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22.309, WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA - OAB:24.395

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944389 Nr: 57106-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALGENI VICENTE COSTA, EDITH CABRAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 
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dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 9697 Nr: 10461-28.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINDO PREARO, EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CRESTANI, IRIO RAIMUNDO 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, Elayne Cristina de Almeida Caporossi Silva - 

OAB:10.357/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Diante do exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 924, inciso V do CPC/15.Transitada em julgado a presente decisão, 

arquive-se definitivamente os autos com as cautelas de praxe, ficando as 

partes dispensadas do recolhimento de custas.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732832 Nr: 29041-23.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA 

SILVA FREIRE, LEILA BARROS SILVA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FIGUEIREDO DE 

MIRANDA - OAB:16890, MURILO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236867 Nr: 5893-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIAR ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 127774 Nr: 15351-05.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "TV GAZETA OU RECORD"-GAZETA & 

PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA, CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, LAURISTELA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT

 Considerando a reforma de decisão que deferiu a desconsideração da 

personalidade jurídica nos autos em apenso ( código 1309708), INDEFIRO 

o pedido de fls. 508/509 e DETERMINO a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 15 ( quinze) dias, requerer o que entender de direito.

 Sem manifestação, arquive-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870446 Nr: 9920-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA SUELY PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BASIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156/MT, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519-E, mariella augusta cabral - 

OAB:14343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NATHANNY DE 

CASTRO, para devolução dos autos nº 9920-04.2014.811.0041, Protocolo 

870446, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165666 Nr: 38232-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAY CARLOS FONSECA FILHO, MONICA 

IGREJA LEITE DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

JULIANO FABRICIO DE SOUZA - OAB:5480, LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16929, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937, ROBERTO DIAS 

DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - 

OAB:15556, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

38232-19.2016.811.0041, Protocolo 1165666, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 
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38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1332185 Nr: 16065-37.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO, MONICA IGREJA 

LEITE DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DIAS DE CAMPOS - 

OAB:16.929, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DAUTO BARBOSA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, para devolução dos autos nº 

16065-37.2018.811.0041, Protocolo 1332185, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723390 Nr: 18980-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMAR DE MORAES VARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191/MT, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB:OAB/ MT 

9534, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893162 Nr: 25332-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO, ANTONINO 

MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, INCORPORADORA DE 

IMÓVEIS RIO ARIPUANÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN 

ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA, ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, oferecer alegações finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1039492 Nr: 41406-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a devolução da Carta Precatória, postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1438083 Nr: 17291-43.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LUETKMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANI BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a) FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES – OAB/MT nº 12.028 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260686 Nr: 21349-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DOURADO BOA SORTE FILHO, NISMA LIMA 

BOA SORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO, 

LEONARDO DA SILVA ARAÚJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - OAB:6.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ALEXANDRE 

MOREIRA NUNES - OAB:16206-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes exequentes 

serem intimadas na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, dar andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318607 Nr: 21216-67.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTA TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA, ATLANTA 

TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, MINERAÇÃO DIDONE LTDA, WM 

COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:9021-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:7039-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte credora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 366920 Nr: 4919-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMI KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUBER POUZO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728754 Nr: 24703-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANI BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BENEDITO DE SOUZA, A.W. CASTRO 

SOUZA - SOUZA TRANSPORTES, ANDERSON WENDEL CASTRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166/MT, JOANA ALESSANDRA GONÇALVES DE QUEIRÓZ - 

OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ARTHUR SANTOS 

ALVES - OAB:12028/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT, JACQUELINE CÂNDIDO DE SOUZA - 

OAB:20.282, JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:15865/MT, JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - OAB:18.283/MT

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal, assim, nos termos da legislação 

vigente, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono o feito, no sentido de: 1- Proceder a intimação do(a) 

advogado(a) Dr(a) FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES – OAB/MT nº 12.028 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827892 Nr: 33752-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCRESA PEREIRA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SILVERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA SILVA VILAS BOAS - 

OAB:22292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA SAMPAIO - OAB:20712/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949857 Nr: 60263-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH NUNES PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330494 Nr: 2166-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AROLDO PEIXOTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE VILARINHO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110312 Nr: 14779-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANIA VICENTE DE CONCEIÇÃO, PAULO 

MARIO MARTINEZ LELLIS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MALFATTI MASSONI 

CENIZE - OAB:138636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (QUINZE) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259847 Nr: 21148-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KARINA ADRIEN CORREA DA COSTAMARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CORRÊA DE ARRUDA ALVES, 

MARIA DE BRITO FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO MARTINELLI - OAB:8634, 

STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - OAB:10.037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:8.534

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a partes ser 

intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestar sobre laudo de avaliação, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1205554 Nr: 6693-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIAN PAULO BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO ARMOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7.278-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372 - B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10.607

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida JOSE 

ANTONIO ARMOA, ser intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer alegações finais. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023006 Nr: 33406-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ANTONIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036083 Nr: 39621-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL BERTULIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127127 Nr: 21826-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORY AXEL ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4699, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que em razão do(a) advogado(a) da parte 

REQUERIDA, não estar devidamente cadastrado(a) quando da publicação 
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do Impulsionamento de fl. 65 (doc. Anexo), informo que republicaremos o 

deliberado. Nada mais.

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815296 Nr: 21748-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA REGINA CASTELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT, VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900854 Nr: 30494-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEU BUTECO COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 \Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125265 Nr: 21034-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929867 Nr: 49244-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSDS, DOURISMAR DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

PEÇAS LTDA, CNPJ: 13991785000153. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimação da Parte Executada para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Despacho/Decisão: Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; 

por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria 

Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 459; ou por edital, se revel; para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

q u a n t o  a o  s e u  i n t e r e s s e  p e l o  p r o s s e g u i m e n t o  d o 

feito.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY FERNANDA 

XAVIER BONFIM RAMOS, digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062495 Nr: 52126-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA, MAGNA SILVA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ COMERCIO DE MOTOCICLETAS E PEÇAS 

LTDA, OTC COMÉRCIO DE MOTICICLETAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104416 Nr: 12338-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUJASCO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GWM COMERCIO DE GRANITOS E MARMORES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILI 

- OAB:19.592/MT, HEMERSON LEITE DE SOUZA. - OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820434 Nr: 26676-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, 

SOBREMESAS FAST FOOD LTDA, MT COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, 

CUIABÁ COMÉRCIO DE COUROS EIRELI, AMÉRICA COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842746 Nr: 46756-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA KARLA LUGOKENSKI, JANAINA 

KARLA LUGOKENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS R. ROMANO JR - 

OAB:264.418

 \Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346121 Nr: 16232-06.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HADDAD NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, EDGAR CARLOS CHIODELLI, ERCILIA MARQUES LOUÇÃO, 

AURORA SALETE CHIODELLI, ESPÓLIO DE JOSÉ INÁCIO LOUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 \Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402680 Nr: 34693-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODNÉIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME, ODNEIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:89.199 OAB/MG, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:13987-B

 \Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntado aos autos, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022364 Nr: 33074-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIA - PLANEJAMENTO ASSESSORIA E 

CONTABILIDADE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES 

GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas, fls.79.

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação do devedor somente será realizada por edital, quando, citada 

na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868628 Nr: 8455-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIT STOP COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - OAB:18280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Penhora e avaliação a ser(em) 

expedido(s), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de 

recolhimento de diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o 

seu respectivo comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento 

por transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264568 Nr: 22463-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEIVA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CLODOALDO DE OLIVEIRA, CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

CLAUDINE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, ANA PAULA DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 

15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, WILLIAN 

MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerente ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) às. 239/242 tendo em vista 

que a(s) parte(s)Requerida(s) não foi(ram) localizada(s) requerendo o 

que entender de direito.

 No mesmo prazo, deverá a parte Requerente informar ao Juízo sobre o 

cumprimento da Carta Precatória expedida e juntada aos autos à fl. 236. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756101 Nr: 8182-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINE OZÓRIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-A/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873804 Nr: 12463-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS 

LTDA, DANIEL LUIZ FERRAZ DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE SAÚDE DOS 

MILITARES - MT, GILSON JOSÉ NUNES DE ARRUDA, PAULO GOMES 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZARIO - OAB:14272, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT
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 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721942 Nr: 17463-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021111 Nr: 32479-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GONSALVES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, PAULO 

ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394198 Nr: 29586-64.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1096554 Nr: 9098-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDMEA, MERCIA NEISA DOURADO MONTALVÃO E 

ARAUJO, LUIZ GONZAGA DE ARAÚJO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - OAB:20.154/O-MT, 

THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais e CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e ao pagamento da quantia de R$ 259,92 

(duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) a título de 

danos materiais, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do 

desembolso.Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá – MT, 08 de janeiro de 2020.Jorge Alexandre Martins 

FerreiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814622 Nr: 21082-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES NUNES DE CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POFFO AUTO PEÇAS LTDA, CARTORIO DO 2º 

OFICIO DE PROTESTO DE TITULOS DA COMARCA DE CAMPO 

GRANDE/MS, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA, RICARDO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCAFF PAULI - 

OAB:11.135/MS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14.992-A, ISADORA TANNOUS GUIMARÃES GREGIO - 

OAB:12.445-B, MARCELO RADAELLI DA SILVA - OAB:6641-B/MT, 

MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1118239 Nr: 18006-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS JAMANTÃO TRANSPORTES RODROVIÁRIOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES 
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LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GONZAGA SCHAFER DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 7176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800206 Nr: 6627-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TELES DE OLIVEIRA - 

OAB:14455-E, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Exequente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062714 Nr: 52226-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMIRSON LIMA BRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, FLAVIO J. CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:OAB/MS 

16956, LUIS AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADIMIRSON LIMA BRAMER, Cpf: 

08044169822, Rg: 362152779, brasileiro(a), natural de Brasileiro-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para realizar o cumprimento da obrigação 

(cumprimento da sentença), efetuando o pagamento do valor de R$ 

11.894,41 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e um 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10 % (dez por cento), de 

acordo com o § 1º do art. 523 do CPC. Fica consignado que, transcorrido 

o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Despacho/Decisão: Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 

85/87. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor.Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, 

para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar.Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HERMAN BEZERRA 

VELOSO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Kelly Fernanda Xavier Bonfim Ramos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062714 Nr: 52226-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMIRSON LIMA BRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO J. CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS, FLAVIO J. CHEKERDEMIAN JUNIOR - OAB:OAB/MS 

16956, LUIS AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346314 Nr: 16519-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY GONÇALO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) a ser expedido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372140 Nr: 8570-54.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TOMAS ANDRZEJEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441/A, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) Carta Precatória 

devolvida juntada(s) à fls. 709/710 tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5103 Nr: 11384-88.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAES, MARCO AURÉLIO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10.112/MT, FERNANDA MIOTTO FERREIRA - OAB:8203/MT, JOÃO 

BATISTA BENETI - OAB:3065, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIVIS FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:2.862-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) a ser expedido(s), no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343541 Nr: 14017-57.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AMAZONIA REVENDEDORA DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - 

OAB:9.940/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018272 Nr: 31057-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO, 

RODOLFO OUVERNEY ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAM BRASIL LTDA, OLAM INTERNACIONAL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDYARA MARIA ASSUNÇÃO - 

OAB:26818/O, MARA LÍGIA DE OLIVEIRA - OAB:23655/O, PAULO 

INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DEFFENTI - 

OAB:312.701-A, LUCIANA QUEIROZ PEREIRA - OAB:325.157B, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) Carta Precatória 

devolvida juntada(s) à fls. 559/609 tendo em vista que a(s) parte(s) não 

foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088964 Nr: 5688-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVETE FERNANDES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - OAB:OAB/MT 

10.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1391620 Nr: 7001-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMI ADMINISTRADORA DE PLANOS DE 

SAUDE LTDA, JOSÉ OSIRIO SANTOS, MARIA ILZA MACHADO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, RENATA BRETAS OMAIS - OAB:6958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar a juntada aos autos da Guia da diligência, já que 

a petição de fl. 54 e verso veio acompanhada somente pelo comprovante 

de pagamento faltando a guia. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 2208-22.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AVR Comércio e Representações Ltda., Paulo Cesar 

Zamar Taques, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO GOIABEIRAS SHOPPING 

CENTER, AVR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ÁLVARO DA 

COSTA E SILVA, MAURO CORREA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO - 

OAB:4458, ELICÁSSIA DE ARRUDA JAUDY SIQUEIRA - OAB:4.672/MT, 

JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, JULIANO NAFAL 

DE CARVALHO - OAB:26589/O, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO 

- OAB:4458, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, Paulo Cesar 

Zamar taques - OAB:4.659/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081406 Nr: 2260-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME, 

VALDINEI FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONNY ZULAUF - OAB:3.799

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida ser 

intimada na pessoa de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço completo e atual no qual será feita a intimação 

das testemunhas arroladas à fl. 154/155, possibilitando, assim, a 

expedição da Carta Precatória para a ouvida destas. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120482 Nr: 19003-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR SENFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN REGINA GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

W. T. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Lima de Arruda - 

OAB:OAB/MT 16198

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) tendo em vista que a(s) 

litisdenunciada não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121873 Nr: 19607-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERENTE ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1312482 Nr: 11484-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA MATO GROSSO PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCUIABA BAR LTDA, WD PARTICIPAÇÕES E 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, MATHEUS SCHEFFER DAL PONT, 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA BRAGA FILHO, ROBESON DE PAULA BORGES 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à fl. 77 tendo em vista que o 

Requerido não foi(ram) localizado(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27665 Nr: 13524-27.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOM FHOTOCENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

as custas referente à expedição da Certidão para protesto/averbação. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 11336-61.2001.811.0041
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO REP. POR SUA MÃE 

LUZMAR VILHAGRA PRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO MAPRIM BALBINO, 

CARLOS ALBERTO BALBINO, DI PIETRO VINERIA & RISTORANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT, Rafael de Sousa Ribeiro - OAB:13.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR SOBRE O AUTO DE AVALIAÇÃO juntado às fls. 885, 

postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239792 Nr: 19746-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLETTO, ADEMIR MELO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:255.381-A/SP, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5.482/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) tendo em vista que a(s) 

litisdenunciada não foi(ram) localizada(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342285 Nr: 12600-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE OLIVEIRA G. FAVRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR J. P. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS 

- OAB:6950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CONCEIÇÃO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:8302-MT, ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço completo do imóvel a ser avaliado, tendo 

em vista que o oficial de justiça não obteve êxito em localizar referido bem 

(Certidão fl. 160). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833390 Nr: 38828-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER PEREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARVALHO BADINI DOS 

SANTOS - OAB:15393/MT, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar a parte Exequente, via 

DJE, por seu(s) advogado(s) legalmente constituído(s) nos autos, para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco)dias, sobre o ofício juntado as 

autos à fl. 95, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121749 Nr: 19547-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA BITENCOURT BRESSAN, NELSON MILTON 

TOLEDO SANTANA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA MARIA TRAVASSOS ALMEIDA, 

BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JASSNIKER JUNIOR - OAB:21087/O, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY - OAB:, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335194 Nr: 5892-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORINI & MORINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Exequente ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias,se manifestar sobre os Ofícios juntados aos autos às fls. 

139/150 postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337510 Nr: 8322-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR HUSSEIN HALLAK, DANA DAWOD MUSTAFA 

AREF ALI KADUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, FESSP/MT - 

FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:10070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282, 

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7.683-MT, OTTO 
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MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, BRUNO JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, 

CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 340707 Nr: 11055-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA, JOSÉ IRINEU FIACADORI, MARINA MORAES SILVA 

FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2809/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, MARIA APARECIDA K. 

CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Vistos.

As partes noticiaram às fls. 298/299 que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação e a extinção do processo.

É o sucinto relato.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a anunciada transação entre os contendores às fls. 

298/299, o que põe termo ao objeto da presente demanda judicial, 

HOMOLOGO por sentença a transação firmada entre as Partes, e, por 

consequência, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, julgo extinto o 

processo.

 DETERMINO que seja feito o levantamento dos valores depositados 

judicialmente em nome do exequente e caso haja saldo remanescente seja 

feito o levantamento dos valores em nome do executado, conforme dados 

bancários indicados à fl. 300/301 – id 340707.

Translade cópia dessa sentença ao apenso nº 10345-55.2019.811.0041, 

julgo extinto o processo.

Dê-se baixa na restrição do imóvel penhorado a fl. 292 expedindo o 

necessário.

Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte autora, na 

forma do acordo.

Certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo, ante a desistência do prazo recursal.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365324 Nr: 3391-42.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FILOMENA DE ARRUDA, OSMAMBDE GOMES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES ORTOBOM LTDA, JOILSON ALVES 

DE OLIVEIRA, LOURENÇO DOMINGOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3.739/MT, SILVANO MACEDO GALVAO - OAB:4699

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775680 Nr: 28941-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BRUNING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14.943, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - 

OAB:4652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910339 Nr: 37090-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GUAIRA LTDA, ISMAEL 

ODINEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1406176 Nr: 10346-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SANDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO IMIANI LOPES, DANIELA COSTA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de Citação a ser(em) expedido(s), no 
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prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1312936 Nr: 11612-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTÉ FLORESTAL LTDA, VILMAR JOSÉ 

BERTÉ, BEATRIZ BEZERUSKA, ANTENOR BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 

- OAB:16875

 Vistos.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

opostos por Luís Carlos Gonçalves da Anunciação em face da empresa 

Berté Florestal LTDA, em que pretende atingir o patrimônio dos sócios 

Vilmar José Berté, Antenor Berté e Beatriz Bezeruska.

Inicialmente, proceda a secretaria com o apensamento do presente 

incidente aos autos n. 5188-82.2011.811.0041, cód. 712105.

Citem-se a pessoa jurídica, bem como os sócios Vilmar José Berté, 

Antenor Berté e Beatriz Bezeruska, nos endereços descritos às fls. 12, 

para manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 135 do CPC/2015.

Por fim, em observância ao artigo 134, § 3º, do CPC/2015, suspendo o 

trâmite dos vertentes autos até o deslinde do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940299 Nr: 54738-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DE LOURDES ORIONE E 

BORGES - OAB:4.807-B

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452403 Nr: 24550-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZEN ADIB NAFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL JOSE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774, JOSÉ DE ALENCAR SILVA - OAB:7359 OAB/MT, MARIA 

JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 819637 Nr: 25908-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:13.752, CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ - 

OAB:3.290/MT

 Por fim, no tocante a alegada existência de condição suspensiva na 

cláusula terceira, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão de 

matéria já arguida e afastada na sentença, o que é incabível na via eleita 

escolhida.

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Havendo recurso de apelação, proceda-se conforme disposto no art. 

1.010,§2º do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1312936 Nr: 11612-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTÉ FLORESTAL LTDA, VILMAR JOSÉ 

BERTÉ, BEATRIZ BEZERUSKA, ANTENOR BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

MARQUES - OAB:19486/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 

- OAB:16875

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 924526 Nr: 46174-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO RODRIGUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.712,50 

(três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 231516 Nr: 974-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO GUIMARÃES DE ANDRADE NOGOCEQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAND BAY COOPERATIVA HABITACIONAL, 

COOPER PREVIS - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos.

 Considerando que o cálculo do débito se encontra defasado, Intima-se o 

exequente para constar aos autos a atualização da planilha referente os 

valores atualizados, para com que prossiga com o bloqueio via sistema 

BACENJUD.

 Quanto aos pedidos de expedição de ofício ao SPC e SERASA, bem como 

ao Cartório de Títulos e Documentos desta Comarca para fins de protesto, 

entendo que deverá/poderá a parte diretamente realizar estes atos, 

cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma certidão da dívida.

Ademais, Indefiro o pedido do exequente para que seja realizado a 

pesquisa no sistema INFOJUD, pois não consta nos autos a 

impossibilidade ou esgotamento de diligencias extrajudiciais do exequente 

para obtenção de localização de patrimônio penhorável.

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418540 Nr: 5338-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:8360, MARIA ANGÉLICA SILVA DA COSTA ZANATA - 

OAB:13.335/MT, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB:8.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO JOÃO 

ZANATA, para devolução dos autos nº 5338-97.2010.811.0041, Protocolo 

418540, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116356 Nr: 17202-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBSON SANTANA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CEZAR ZANDONADI - OAB:5736 O MT, 

HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO HENRIQUE B. 

SOUSA - OAB:155.834/RJ

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO 

fls.150/153, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116775 Nr: 17346-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, e ainda, manifestarem sobre a proposta de 

honorários (R$6.000,00) já apresentada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160458 Nr: 36126-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ADRIANE COLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação das partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir 

impedimento ou suspeição, nomearem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1049224 Nr: 46045-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LUIZ MENDES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCAO FERREIRA - 

OAB:11242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745396 Nr: 42529-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISESE PEDRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI - OAB:21669/O, JENNEFER ARAÚJO VASCONCELOS - 

OAB:24519/O, NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - OAB:23504/O, 

VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:25086/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, RETIRAR 

A CERTIDÃO DE CRÉDITO expedida. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823189 Nr: 29303-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850969 Nr: 53967-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seus advogados e via Diário Eletrônico, para querendo, manifestar-se, 

NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, sobre os cálculos acostados às fls. 

695/696. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 393414 Nr: 28867-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA BATISTA ANGELINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls.211/216, uma vez que a parte ré ainda não foi 

devidamente citada.

Desta forma, intime-se a parte autora para, em 10 (dez) dias informar novo 

endereço a fim de ser procedida a ciência da parte ré.

Às providencias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 372765 Nr: 9263-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VALERIO CAMPOS DUARTE, ISRAEL 

WANDERLEY REIS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB:4531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA DE ASSIS VELOZO 

BRAGA - OAB:16078/MT

 Vistos, etc.

Requerido o cumprimento de sentença (fls. 288-290) e deferido ele (fl. 

291), a parte devedora reconheceu o crédito da parte credora, informou 

que houve uma tentativa de acordo, porém a parte credora não anuiu.

Intimada, a parte credora requereu o prosseguimento do cumprimento de 

sentença com a realização de penhora online (fls.305/307).

A parte devedora manifestou informando que não tem condições de pagar 

a dívida de forma integral, porém visa quitar o débito por meio de 

parcelamento da dívida.

Embora o parcelamento previsto no artigo 916 do NCPC não se aplique ao 

cumprimento de sentença, conforme está expressamente previsto no seu 

§ 7º, há entendimentos jurisprudenciais e doutrinários no sentido de que 

se houver anuência da parte credora o parcelamento poderá ser deferido.

Sendo assim, intime-se a parte credora para, em 10 (dez) dias manifestar 

acerca do parcelamento proposto pela parte devedora nas fls.311.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 400200 Nr: 33064-80.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada 

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA CONDENAÇÃO 

fls.480/484, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 276471 Nr: 4797-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TC TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CARLOS AUGUSTO LEITE, MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT, 

WANDER BERNARDES - OAB:15.604 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A/MT

 Vistos, etc.

Indefiro, por hora os pedidos de fls.558/559, uma vez que os embargos de 

declaração não foram acolhidos (fls.555) devendo a parte cumprir com o 

decisório de fls. 547, parte final, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 314156 Nr: 19163-16.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VILELA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença onde a parte executada impugnou 

os cálculos realizados pela contadoria (fls. 523/524).

Desta forma, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias 

manifestar acerca das impugnações apresentadas.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 258100 Nr: 20584-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MAIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA CORREIA - 

OAB:OAB/MT 10.031, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 200, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Proceda-se com a abertura do segundo volume.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892701 Nr: 25035-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ARÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:13979, FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3.556, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT, MUNIR MARTINS 

SALOMAO - OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de suspensão de prazo formulado às fls. 142 pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para manifestação no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 450634 Nr: 23158-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIR FRANCISCO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Chamo o feito à ordem.

Oportunidade em que me reporto à decisão de fl. 429.

Foi deferido o bloqueio do equivalente a 30% dos proventos da parte 

executada em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais do 

exequente.

 Desta forma, oficie-se a fonte pagadora dos proventos de ANTONIO 

CAMELO NETO para que tomem conhecimento e cumpram a decisão de fl. 

429.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá – MT, 16 de janeiro de 2020.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 943539 Nr: 56614-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ANTONIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE, SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24651/O

 Pelo exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, nos 

termos do art. 904, II do CPC.

Autorizo, desde já, a expedição de alvará para o levantamento do valor 

dos danos morais.

Intime-se a parte executada para no prazo 15 (dias) efetuar o pagamento 

do saldo remanescente.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixa na 

distribuição e cautelas de praxe.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893162 Nr: 25332-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO, ANTONINO 

MOURA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA DE IMÓVEIS RIO ARIPUANÃ 

LTDA, EGIDIO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, LEANDRO FACCHIN 

ROCHA - OAB:22.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS 

FILHO - OAB:13.685/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte Requerida, ser 

intimada na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, oferecer alegações finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136061 Nr: 25600-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. PATRICK A DO AMARAL E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843210 Nr: 47146-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA DE MORAES - 

OAB:10793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilene Soyane da Silva 

Matos - OAB:17.703, Fernanda Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA 

ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761355 Nr: 13817-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAMAR COMUNICAÇÃO VISUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIUS PUBLICIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LEOPOLDINA CURVO DE 

CAMPOS CARDOSO - OAB:6.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ROSA - 

OAB:OAB/MT 5493, MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB:22.168/MT, 

ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB:23212

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390159 Nr: 25587-06.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINIPREV CONSULTÓRIO MÉDICOS LTDA, 

EVELINE NUNES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - OAB:11445, MOSAR 

FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6.999/MT, HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS - OAB:9.136 - 

MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, SERGENON COELHO 

FERREIRA - OAB:11787/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 154 de 2237



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015422 Nr: 29888-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA., JOSÉ HENRIQUE COURA, DEGMAR SOARES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - 

OAB:19.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2573 - MT, MARCELA DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:10.242/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130345 Nr: 23142-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

NIVALDO DONIZETI CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO NAZARENO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à fl. 109 tendo em vista que o 

Requerido não foi(ram) localizado(s). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107402 Nr: 13577-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMCC LTDA ME, GUILHERME AUGUSTO 

FACCENDA GUIMARÃES SANTOS, ALEX RANGEL JORGE, JOSÉ DE 

ALENCAR BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309369 Nr: 17398-10.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS, HELLEN 

ELIZABETH CORREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454, RAQUEL CORREA BEZERRA - OAB:8670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) de citação a ser(em) expedido(s), no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento, sendo vedado o recolhimento por 

transferência on line ou por depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740774 Nr: 37520-05.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. H. JEANS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RICARDO 

ALBERTO HAMUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. G. CRESTANI COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT, MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA - 

OAB:16448

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8526 Nr: 10756-02.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR HIROSHI ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. 

Nada mais.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026535-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR MACHADO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Pagamento Espontâneo, postulando o que entenderem de 

direito. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060710-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. P. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060710-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

STEFANO MIGUEL POLISEL PAIM RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por STEFANO MIGUEL POLISEL PAIM, menor 

impúbere, neste ato representado por TAMIRIS FERREIRA POLISEI PAIM DE 

MELO em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO. Para tanto, consta na inicial que o autor é contratante do plano de 

saúde da requerida, sendo diagnosticado com Síndrome Epiléptica E 

Retardo Do Desenvolvimento Neuropsicomotor, secundário à encefolopatia 

bilirrubina. Relata que as patologias lhe acarretam graves danos 

neurológicos e físicos. Diante do quadro clínico o médico receitou o 

tratamento terapêutico pelos métodos PediaSuit e Equoterapia. Ao realizar 

o pedido foi surpreendido com a negativa da ré sob o argumento de o 

procedimento não constar no rol de cobertura obrigatória. Assim, em face 

da urgência que o caso requer, pugna pelo deferimento da tutela de 

urgência para que a ré arque/autorize pelos métodos PediaSuit e 

Equoterapia, conforme prescrição médica. Com a inicial os documentos. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. No caso dos autos tenho que o pedido merece 

acolhimento parcial. Em relação ao método PediaSuit, restou evidenciado a 

probabilidade do direito em favor da parte autora por meio do receituário 

médico emitido pelo neurologista Dr. Hélio Borba Moratelli - CRM-MT 1276 

(ID nº. 27590609), o qual atesta que o autor é portador de Síndrome 

Epiléptica e Retardo do Desenvolvimento Neuropsicomotor, necessitando 

do tratamento referido acima. O perigo de dano decorre do risco de 

manutenção do estado atual, com a negativa de cobertura do tratamento 

necessário à manutenção da saúde da paciente. Registra-se que, o 

procedimento em questão não pode ser recusado, merecendo crédito a 

escolha realizada por profissional habilitado na área, que o indicou como 

mais adequado à preservação da integridade física e ao completo 

restabelecimento do paciente. Aliás, o tratamento a que deve se submeter 

o paciente não deve ficar a critério da operadora do plano de saúde, mas 

do médico ou profissional de saúde que a acompanha, a quem compete 

indicar os tratamentos que melhor ajudam no combate da patologia, 

carecendo de amparo jurídico a tentativa de o plano de saúde imiscuir-se 

nesta específica seara. Nesse sentido, eis o seguinte julgado da Corte 

Estadual: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – 

TRATAMENTO CIRÚRGICO POR RADIOFREQUÊNCIA DO TIPO DISK-FIX - 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS – 

RECUSA INJUSTIFICADA – PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO 

EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- RECURSO PROVIDO. 1. “O rol de procedimentos apresentados pela 

Agência Nacional de Saúde não é taxativo, servindo como exemplo de 

procedimentos, portanto, não deve tal tabela ser utilizada com a finalidade 

de negar atendimento ao usuário de plano de saúde” (TJMT – 2ª Câm. Cível 

– RAI 107047/2010 – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas – Julg. 

16/03/2011). 2. “As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem 

ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo 

razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento 

médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento 

cirúrgico e a adimplência do segurado, todavia, não configura dano moral 

a ensejar indenização o mero dissabor ante a negativa de cobertura de 

plano de saúde. (...)” (TJMT – 4ª Câmara Cível - Apelação/Remessa 

Necessária 79919/2014 – Des. Nilza Maria P. de Carvalho – Julg. 

03/11/2015) (Ap 20770/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 

26/09/2017) Por outro lado, no tocante a cobertura do tratamento com o 

método de Equoterapia, apesar de o médico indicar o tratamento, infere-se 

que na guia de solicitação somente requisitou o método PediaSuit. Ou seja, 

não houve sequer análise na via administrativa do pedido de equoterapia, 

tanto que a negativa se deu apenas em relação ao método PediaSuit, 

razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento. Ante o exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para o fim de determinar 

que a requerida autorize, custeie e disponibilize em favor da parte autora, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método PediaSuit, enquanto 

se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, 

sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir eventual 

descumprimento à decisão judicial. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 28/04/2020, às 10h – Sala 3, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Em face da urgência distribua-se ao Oficial de Justiça 

Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025379-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025379-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARTA DE CAMPOS RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. Entendo desnecessária a realização de 

audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual 

passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Não há nulidades a 

serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas. Da 

controvérsia. A controvérsia reside, essencialmente, em verificar a 

ocorrência ou não de fraude contratual, capaz de ensejar a 

responsabilidade civil do banco réu pelos prejuízos suportados pelo autor. 

Delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória com a especificação dos meios de prova admitidos. A questão 

de fato diz respeito a: · Ocorrência de fraude contratual; · Ocorrência de 

danos patrimoniais e morais suportados pela parte autora; · 

Responsabilidade do requerido pelos prejuízos suportados pela parte 

autora. Das provas a serem produzidas. As partes se manifestaram por 

provas nos IDs 13958700 e 14163538. Considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a produção de prova testemunhal e 

depoimentos pessoais das partes. Do ônus da prova. O ônus da prova 

incumbe a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito. E a 

parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte autora. Vejo que a relação de consumo no caso sub judice 

é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do Código Consumerista, ante a verossimilhança 

das alegações do autor e a sua condição de hipossuficiência. A autora 

deverá comprovar: a) Ocorrência de fraude no contrato; b) Ocorrência de 

danos patrimoniais e morais. A requerida deverá comprovar: a) Não 

ocorrência de fraude contratual; b) Não ocorrência de danos patrimoniais 

e morais. Ante o exposto: a) Declaro o feito SANEADO e ORGANIZADO 

para a instrução processual; b) DEFIRO a produção das prova 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de confissão; c) 

Determino a distribuição do ônus da prova, conforme alhures mencionado; 

d) Oportunizo as partes apresentar em Juízo, para homologação, 

delimitação CONSENSUAL das questões de fato e de direito da lide, a qual 

se homologada, vincula os sujeitos processuais; e) Designo audiência de 

instrução para o dia 10 de março de 2020 às 15h, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da publicação 

desta decisão; f) Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048960-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSOM GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

EVA MARIUSA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048960-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVA MARIUSA DE CAMARGO, GELSOM GONCALVES DA SILVA RÉU: 

SILVANA CORREA Cuida-se de Ação Declaratória c.c Tutela de Urgência 

ajuizada por EVA MARIUSA DE CAMARGO e GELSOM GONÇALVES DA 

SILVA em desfavor de SILVANA CORRÊA. Para tanto, alegam os autores 

que são proprietários dos imóveis identificados como lote nº 304, quadra 

17, com a área de 650 metros quadrados, situados na cidade de Chapada 

Dos Guimarães – MT, e apartamento nº 302, 2º andar, situado no 

Residencial Camargo, na Avenida Sátiro Castilho, nº 68, Bairro Santa Cruz, 

na cidade de Rondonópolis. Relatam que sua ex-nora, ora requerida 

resolveu ir para os Estados Unidos, procurando os autores para ajudá-la, 

pedindo o empréstimo de U$ 2.000,00 (dois mil dólares), e, também a 

transferência, ou melhor, a simulação de venda de 2 (dois) imóveis de 

propriedade dos requerentes para ela (requerida), a fim de provar ser 

proprietária de bens aqui no Brasil e que não teria intenção de deixar o 

Brasil para viver nos Estados Unidos da América (U.S.A.). Diante da 

consideração que tinha pela ré fizeram a transferência dos imóveis 

conforme acordado, sendo que posteriormente faria novamente a 

transferência para o nome dos autores. Ocorre que a requerida mudou 

completamente a cabeça e começou ameaçar a requerente EVA MARIUSA 

dizendo que queria determinada quantia em dinheiro para poder assinar, 

ou seja, transferir os imóveis que recebera dos requerentes se ela 

(professora EVA MARIUSA) quisesse tais imóveis de volta. Não bastasse 

isso, a requerida alegando ser proprietária dos imóveis notificou os 

requerentes para fazer a desocupação voluntária, estabelecendo o prazo 

de 15 (QUINZE) dias, sob pena de ser ajuizada a ação competente, bem 

como a destituição de administradora de fato do imóvel alugado. Assim, 

diante da nulidade do negócio jurídico entabulado, pugna pelo deferimento 

da tutela de urgência para que a requerida se abstenha de fazer qualquer 

alienação, cessão, transferência ou venda dos imóveis, sob pena de 

aplicação de multa diária. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, mormente em face das matrículas os imóveis em que é 

possível constatar que realmente foi feita a transferência dos autores 

para a ré. O perigo de dano é evidente, pois há possibilidade de ser 

realizada a venda, transferência e cessão dos imóveis, evitando eventual 

lesão a direito de terceiros de boa-fé, que podem adquirir o imóvel na 

cadeia de transmissão e serem penalizado com eventual desfazimento do 

negócio. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando: i) a 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães – MT, para que se abstenha de fazer qualquer alienação, 

cessão, transferência ou venda do imóvel sob a matrícula 18.765; ii) 

expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 

Comarca de Rondonópolis - MT, para que se abstenha de fazer qualquer 

alienação, cessão, transferência ou venda do imóvel sob a matrícula 

18.528; iii) intimação da requerida para que se abstenha de fazer qualquer 

alienação, cessão, transferência ou venda dos imóveis sob as matriculas 

nº. 18.528 e 18.765, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 

297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015 Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência designada para o dia 27/04/2020, às 11h – sala 7, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1055336-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA OAB - RJ161774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEITON CARLOS PEREIRA OAB - 314.184.571-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055336-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERYE FONTES PERIM, GLORIA FONTES PUPPIN RÉU: ALIANCA - 

PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME REPRESENTANTE: GLEITON 

CARLOS PEREIRA Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento 

c.c Cobrança de Aluguéis, Acessórios c.c Pedido de Liminar, ajuizada por 

NERYE FONTES PERIM e GLÓRIA FONTES PUPPIN em desfavor de 

ALIANÇA PAP. INFORMÁTICA, representada por seu sócio GLEILTON 

CARLOS PEREIRA. Para tanto, afirma que firmou contrato de locação não 

residencial com a requerido pelo prazo de 6 meses, com início em 

01/01/2007 e término em 31/07/2008, passando a viger por prazo 

indeterminado. Ocorre que, a locatária encontra-se inadimplente com os 

aluguéis vencidos a partir de agosto de 2019, além dos débitos com IPTU 

desde 2010, perfazendo o débito no importe de R$ 79.991,23 (setenta e 

nove mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e três centavos. Afirma 

a caracterização de infração contratual por parte da ré em face do 

inadimplemento dos alugueres e encargos. Assim, visa em sede liminar o 

despejo da requerido do imóvel objeto de locação, oportunizando a 

purgação da mora. Decido. Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 

8.245/91, a liminar para desocupação do imóvel não residencial locado 

poderá ser concedida quando a ação de despejo tenha sido promovida em 

até 30 (trinta) dias do término do contrato ou do prazo para o cumprimento 

voluntário da notificação, mediante caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel. Veja-se que a autora não apresentou a caução 

referente a 3 (três) meses de aluguel, bem como não colacionou prova da 

notificação extrajudicial comunicando o intento de retomada do imóvel, 

portanto, não satisfazendo os requisitos inerentes ao instituto, razão pela 

qual deve ser indeferida a medida liminar para desocupação do imóvel. 

Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência 

por ausência dos requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/04/2020, às 11h30 – 

Sala 7, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059261-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORACY FRANCA DOS SANTOS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059261-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORACY FRANCA DOS SANTOS CRUZ RÉU: NOVO MUNDO AMAZONIA 

MOVEIS E UTILIDADES LTDA Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada 

por JURACY FRANCA DOS SANTOS CRUZ em desfavor de NOVO 

MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. Para tanto, aduz que foi 

surpreendida com o seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida de R$ 298,46 que desconhece, já que não possui qualquer 

relação contratual com a ré. Pretende em sede de tutela de urgência a 

retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Com a inicial 

vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelo prejuízo econômico causado pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo desnecessária a 

prestação de caução. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando ao Serviço de 

Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a exclusão do nome da Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação ao débito de R$ 

298,46 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) 

oriundo da ré, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, determino, ainda, a 

intimação da parte Requerida para que se abstenha, até decisão final 

nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de cobrar e reenviar o 

nome da Requerente para quaisquer bancos de dados em razão do débito 

discutido nestes autos. Para o caso de não cumprimento da determinação 
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por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 28/04/2020, às 11h – Sala 1, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010971-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO DAS DORES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIA CRISTIAN MENDONÇA (REQUERIDO)

SANTA MARIA DO SUACUI CARTORIO DE REG CIVIL E TABELION 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010971-57.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANILDO DAS DORES MOREIRA REQUERIDO: SANTA MARIA DO SUACUI 

CARTORIO DE REG CIVIL E TABELION, JUNIA CRISTIAN MENDONÇA DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

julgamento conforme o estado do processo, no qual não vislumbro nessa 

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

(extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado do mérito) do 

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear 

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. I – Da retificação do polo passivo: 

Compulsando os autos, verifica-se que o Cartório Extrajudicial, bem como 

a tabeliã responsável encontram-se como requeridos desta ação, 

entretanto, a presente ação é de natureza voluntária e não se confunde 

com ação contenciosa e por isso o polo passivo deverá ser retificado. 

Desta forma, impõe-se a retificação do polo passivo da demanda. Não há 

nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas 

decididas. Contudo, verifico que das provas colacionadas aos autos, não 

se traz segurança jurídica para o julgamento do feito, tampouco 

resguardado o direito a parte autora, por isso, se faz necessário a 

designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de 

testemunha, bem como do depoimento do requerente. DISPOSITIVO Ante o 

exposto: a) DEFIRO a produção da prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora; b) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias indiciar o endereço a testemunha do Juízo Pedro Máximo 

Moreira; c) DESIGNO audiência de instrução para depoimento pessoal da 

parte autora no dia 11 de março de 2020 às 14h00; d) DETERMINO a 

Secretaria que proceda com a retificação do polo passivo da demanda, 

pelos motivos acima exposto. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055323-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055323-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP 

RÉU: VIVO S.A. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c.c DANOS MORAIS c.c TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

HOUSE YELLOW CASA NOTURNA BAR E RESTAURANTE LTDA – EPP – 

VALLEY PUB CUIABÁ em desfavor de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL 

S/A). Aponta a parte reclamante que mantém relação contratual com a 

requerida, sendo que no início de abril de 2018 solicitou alteração do plano 

da empresa, passando a ser de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove 

reais) + R$ 30,00 referente a consultoria. Ocorre que foi surpreendida 

com uma nota fiscal da empresa ré, cobrando a quantia de R$ 23.976,00. 

Ao entrar em contato com a ré constatou que a compra foi feita por 

estelionatário, que se passou pelo sócio da autora, sendo que na ocasião 

a Central de Vendas da Vivo Empresas entrou em contato com o 

estelionatário após o pedido de uma solicitação de retorno, informando que 

haviam 03 (três) aparelhos celulares, tendo este optado pelo Iphone X, de 

256 Gigas, 4G, mais 06 (seis) linhas novas, no importe de R$ 33,99 (trinta 

e três reais e noventa e nove centavos) cada, o que totalizaria um 

montante de R$ 203,94 (duzentos e três reais e noventa e quatro 

centavos). Relata, ainda, que a atendente da Central de Vendas, ao final 

da compra informou ao estelionatário, que não estava disponível a compra 

de tais aparelhos, apenas com números novos, sendo assim, deveria o 

mesmo permanecer com pelo menos 03 (três) números já existentes, 

havendo uma proposta de alteração a qual o mesmo aceitou, passando a 

ser, em 02 (duas) linhas de 24X (vinte e quatro vezes) de R$ 308,00 

(trezentos e oito reais) e a terceira linha 24X (vinte e quatro vezes) de R$ 

303,00 (trezentos e três reais), ambos com plano SMART VIVO 

NACIONAL. Apesar de contestar a validade da contratação, a ré nada tem 

feito para sanar o impasse apresentado, estando impossibilitado de pagar 

as faturas por estar sendo cobrados valores que não contratou. Ressalta 

que não houve cumprimento da primeira contratação de R$ 159,00 (cento 

e cinquenta e nove reais), além de que por diversas vezes teve a linha 

suspensa, inclusive, estando bloqueada no momento, o que tem causado 

inúmeros prejuízos, já que está impossibilitada de atender seus clientes. 

Assim, pede a tutela de urgência para que a ré o restabelecimento da linha 

telefônica, bem com a emissão das faturas nos termos contratados 

inicialmente, qual seja, R$159,00 (cento e cinquenta e nove reais), já 

desmembrado das parcelas dos aparelhos comprados pelos fraudadores. 

Com a inicial vieram documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 159 de 2237



como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, uma vez que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida por ser 

a contratação feita por fraudadores, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela suspensão dos serviços telefônicos da ré, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Ademais, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda ao 

restabelecimento da linha telefônica da autora, bem com emita as faturas 

nos termos contratados inicialmente, qual seja, R$ 159,00 (cento e 

cinquenta e nove reais), até ulterior deliberação deste Juízo. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 28/04/2020, às 8h – Sala 2, com vistas à conciliação 

a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060529-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SMI 

NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - ME RÉU: PEDRO ALEXANDRINO 

PINHEIRO DE LACERDA NETO Cuida-se de Ação de Adjudicação 

Compulsória c.c Reparação por Danos Morais e Materiais ajuizada por SMI 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME em desfavor de PEDRO 

ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO. Para tanto, alega a parte 

autora que na data de 09/10/2018 adquiriu do requerido o imóvel indicado 

na inicial (Matrícula n. 76.183), realizando o pagamento integral do contrato 

no valor de R$ 89.738,02 (oitenta e nove mil, setecentos e trinta e oito 

reais e dois centavos). Relata que desde então vem realizando uma via 

sacra tentando obter a escritura pública de compra e venda do imóvel 

para registrá-lo em seu nome, no entanto, o requerido tem se esquivado 

para apor sua assinatura. Não bastasse, foi surpreendido com a alteração 

na inscrição imobiliária do imóvel junto a Prefeitura Municipal, constando 

como novo proprietário a pessoa de Cícero Vieira dos Santos, o qual é 

terceiro desconhecido do autor. Diante das manobras escusas do 

requerido e em face da possibilidade de realizar a venda do imóvel para 

outras pessoas, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que 

seja oficiado ao 2º Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá –MT, para que proceda com a anotação 

de abster de fazer qualquer alienação, cessão, transferência ou venda do 

imóvel descrito na matrícula n. 76.183 – Livro n. 2, correspondente ao 

imóvel situado na Rua Batista das Neves, nº. 658, Cuiabá-NT. Com a inicial 

vieram os documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, mormente em face da 

comprovação do negócio por meio do contrato de compra e venda e dos 

comprovantes de quitação, além da notificação extrajudicial e da ata 

notarial que demonstra não ter encontrado o requerido para assinar a 

escritura pública de compra e venda. O perigo de dano é evidente, pois há 

a possibilidade de ser realizada a venda, transferência e cessão dos 

imóveis para outras pessoas, inclusive, já houve a alteração da inscrição 

imobiliária do imóvel junto a Prefeitura Municipal, constando como novo 

proprietário a pessoa de Cícero Vieira dos Santos, o qual é terceiro 

desconhecido do autor Assim, o deferimento da medida evitará eventual 

lesão a direito de terceiros de boa-fé, que podem adquirir o imóvel na 

cadeia de transmissão e serem penalizado com eventual desfazimento do 

negócio. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Por fim, entendo 

desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando a 

expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral da Primeira 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá –MT, para que se 

abstenha de fazer qualquer alienação, cessão, transferência ou venda do 

imóvel sob a matrícula 76.183 – Livro n. 2, até ulterior deliberação deste 

juízo. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

28/04/2020, às 11h30 – sala 3, com vistas à conciliação a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada 
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no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060852-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELITA SILVA ALVES DE LIMA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

DANOS MORAIS e MATERIAIS c.c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que 

promove ADELITA SILVA ALVES DE LIMA em face de UNIMED – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Para tanto afirma que foi 

diagnosticada com diabetes tipo 2 (DMNID), hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) e doença arterial coronariana (DAC). Relata que seu médico 

receitou a necessidade de realização de exames angiografia 

transoperatória de posicionamento; angioplastia transluminal percutânea 

para tratamento de obstrução arterial; colocação de stent para tratamento 

de obstrução arterial ou venosa e OPME Genérica, os quais foram 

negados sob o argumento de ausência de cobertura contratual. Alegando 

ser abusiva a conduta da ré, pugna pelo deferimento da tutela de urgência 

para que a requerente obtenha todo atendimento médico-hospitalar que for 

solicitado pelo médico para o tratamento da lesão no pé direito, evitando o 

risco de amputação e o perecimento da saúde da autora. Com a inicial 

vieram documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Na espécie o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelas informações que 

constam no laudo médico acostado (ID nº. 27620116 e nº. 27620117), e 

comprovante de recusa da cobertura (id nº. 27620113). O perigo de dano 

decorre do risco de manutenção do estado atual, com a negativa de 

cobertura do medicamento necessário à manutenção da saúde da 

paciente. Registra-se que, o procedimento em questão não pode ser 

recusado, merecendo crédito a escolha realizada por profissional 

habilitado na área, que o indicou como mais adequado à preservação da 

integridade física e ao completo restabelecimento do paciente. Aliás, o 

tratamento a que deve se submeter o paciente não deve ficar a critério da 

operadora do plano de saúde, mas do médico ou profissional de saúde 

que a acompanha, a quem compete indicar os tratamentos que melhor 

ajudam no combate da patologia, carecendo de amparo jurídico a tentativa 

do plano de saúde imiscuir-se nesta específica seara. Nesse sentido, eis 

o seguinte julgado da Corte Estadual: AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO 

DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - 

COBERTURA - NEGATIVA - TRATAMENTO COM OXIGENOTERAPIA COM 

CÂMARA HIPERBÁRICA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde 

pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o 

tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Não cabe à administradora 

do plano de saúde negar cobertura ao procedimento médico solicitado pelo 

especialista que acompanha o paciente e vinculado a doença coberta pelo 

contrato. (Ag 179744/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2016, Publicado 

no DJE 12/02/2016) Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência para o 

fim de determinar que a requerida autorize e disponibilize, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, os exames angiografia transoperatória de 

posicionamento; angioplastia transluminal percutânea para tratamento de 

obstrução arterial; colocação de stent para tratamento de obstrução 

arterial ou venosa e OPME Genérica, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízos de outras providências pertinentes para coibir 

eventual descumprimento à decisão judicial. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 28/04/2020, às 11h – Sala 5, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Distribua-se ao Oficial de Justiça Plantonista. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060861-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OTACILIO REIS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060861-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL OTACILIO REIS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MANOEL OTACÍLIO 

REIS SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Aponta a parte reclamante que é titular 

da unidade consumidora n.º 6/265802-9 sendo que foi surpreendida com 

uma fatura referente à recuperação de consumo com vencimento para 

30/01/2020 , no valor exorbitante de R$ 2.063,69 ( dois mil, sessenta e 

três reais e sessenta e nove centavos), dividas em duas faturas. Refere 

que não foram observados o contraditório e ampla defesa quando 

elaborado o termo de ocorrência e, ainda, que em novembro houve a troca 

do medidor, sendo que o valor voltou a média de R$ 90,00 ( noventa 

reais). Assim, pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de 

determinar que a requerida se abstenha de realizar o corte no 

fornecimento de energia elétrica com relação as faturas discutidas nos 

autos e se abstenha de inserir o nome da parte autora nos órgão de 

proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do 

referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado 
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ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da 

tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. Em 

análise aos autos, verifico que a pretensão em sede liminar merece 

prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente pelo fato de que os documentos encartados junto a inicial 

dão suporte às suas alegações, já que as faturas anteriores demonstram 

o consumo bem abaixo do valor cobrado. O perigo de dano exsurge em 

razão da parte autora ficar sem o serviço essencial. Por fim, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência determinando que a 

reclamada: i) SE ABSTENHA de efetuar o corte no fornecimento de 

energia na unidade consumidora da parte autora, n° 6/265802-9, com 

relação aos débitos discutidos nos autos ii) SE ABSTENHA de incluir o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito 

discutido nos autos e iii) SE ABSTENHA de efetuar qualquer cobrança 

referente ao débitos discutidos nos autos. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão 

do fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 28/04/2020, às 09h 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. CUMPRA-SE NO PLANTÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062208-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDECIR DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT15762/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1062208-33.2019.8.11.0041. AUTOR(A): OSVALDECIR 

DA SILVA PINTO RÉU: AMAZON CONSTRUTORA LTDA Vistos etc. Ante o 

petitório retro, determino a redistribuição dos presentes autos a uma das 

varas do Juizado Especial Cível desta comarca de Cuiabá-MT. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034442-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES OAB - MT3237-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA (RÉU)

DAVI DA SILVA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034442-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO RÉU: LEISE CECILIA BATISTA 

SIQUEIRA, DAVI DA SILVA BATISTA Vistos. Peticiona a parte requerente 

postulando a citação dos requeridos por edital. DEFIRO o pedido de id. 

17574647. CITE-SE os requeridos por edital, para que responda a 

presente ação, no prazo de quinze (15) dias, se quiser, conforme 

requerido, atentando-se para as regras contidas no artigo 256 do Código 

de Processo Civil. FIXO o prazo de 20 (vinte) dias para o edital. 

CONSIGNE-SE no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Transcorrido in albis o prazo da resposta, NOMEIO curador 

especial o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá – 

Campus Pantanal Shopping, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo 

ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cuiabá, (data registrada no sistema). Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008372-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE ARAUJO E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008372-71.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DIOGO DE ARAUJO E SILVA REQUERIDA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Considerando o petitório de id. 26681506, 

intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o 

cumprimento da liminar deferida no id. 24100021, sob pena de aplicação 

da multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031551-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR LIMA MAITELLI (RÉU)

ALEXANDRE MAITELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031551-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): IUNI 

EDUCACIONAL S/A. RÉU: JOAO VITOR LIMA MAITELLI, ALEXANDRE 

MAITELLI Vistos, Expeça-se alvará de levantamento em relação ao valor 

depositado judicialmente. (ID Nr. 081240000009065647). Após, 

aguarde-se em cartório o depósito das demais parcelas. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007048-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO ANTONIO DA SILVA LUCAS OAB - MT25795/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1007048-23.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CRISTIANO DOS REIS SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Devidamente intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte 

autora manteve-se inerte, e nem recolheu as custas processuais iniciais. 

Assim, não há outra alternativa senão o cancelamento da distribuição e 

consequentemente o arquivamento do feito. Destarte, em atendimento ao 

Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290, do 

CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a 

ausência do recolhimento desta motivou a extinção do processo e sem 

honorários, pois sequer formalizada a angularização processual. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se em definitivo. Intime-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022509-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA GOMES GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022509-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: LORENA 

GOMES GONCALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis 

que o presente feito trata-se, agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de 

acordo com o petitório retro. Intime-se a parte devedora para pagar a 

quantia no valor R$ 3.311,98 (três mil, trezentos e onze reais e noventa e 

oito centavos), indicado pelo Credor no demonstrativo de débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da efetivação de penhora. Efetuado o pagamento parcial da 

obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão 

sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 523, do 

CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022952-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VITOR BENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME DIAS PEREIRA FILHO (EXECUTADO)

ELEICAO 2016 JAIME DIAS PEREIRA FILHO PREFEITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1022952-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: EDSON 

VITOR BENTO - ME EXECUTADO: ELEICAO 2016 JAIME DIAS PEREIRA 

FILHO PREFEITO, JAIME DIAS PEREIRA FILHO Vistos etc. Defiro o petitório 

retro. Proceda-se a penhora dos imóveis de propriedade do executado 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO, expedindo-se para tanto, carta precatória 

para a Comarca de Paranatinga/MT, bem como o registro, avaliação e 

intimação dos proprietários e de seus cônjuges, das penhoras e demais 

atos efetuados nos endereços mencionados, para querendo, oporem 

embargos no prazo legal, nos termos do requerimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001204-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PATRICIA BATISTA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1001204-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FABIANA 

PATRICIA BATISTA DE ARAUJO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Anote-se e observe doravante. Cuida-se de 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL na 

qual pretende a parte autora a antecipação dos efeitos da tutela para o fim 

de que a parte ré promova o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora. Defiro a concessão da medida. A 

parte colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença 

entre os meses, objeto da demanda (312 KW e 287KW) e outros (média de 

130 KW), fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já 

indica alguma divergência repentina na média de consumo da parte 

reclamante. Tendo em vista o fato de que a autora traz a juízo a questão a 

fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está 

amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite 

a concessão da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço 

de fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial 

(art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada 

no art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à parte ré para que que promova o 

RESTABELECIMENTO do fornecimento de energia elétrica à residência da 

parte autora (UC nº 6/312440-1), o que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança das 

faturas, objeto da demanda (setembro/2019 e outubro/2019) bem assim 
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determino que a parte ré se abstenha de promover a inscrição dos dados 

do reclamante no rol de inadimplentes. Impõe registrar que a presente 

decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das 

demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes ao 

período objeto da demanda (setembro/2019 e outubro/2019). Fixo, para a 

hipótese de descumprimento da medida multa no importe de R$3.000,00 

(três mil reais). Intime-se. Cumpra-se em REGIME DE PLANTÃO. Após, 

tornem conclusos para posteriores deliberações. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): REGINA 

MACEDO DE ABREU RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos 

morais, ajuizada por REGINA MACEDO DE ABREU contra ÁGUAS CUIABÁ 

S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLCOS DE ÁGUA E ESGOTO 

S.A. Aponta a parte reclamante que os valores das faturas dos meses de 

novembro/2019 e dezembro/2019, respectivamente R$254,12 e R$ 221,40 

são abusivas, não correspondendo ao consumo real, tendo em vista que 

no imóvel em questão só reside a parte autora, que não fica no imóvel 

durante o dia. Sustenta que buscou junto ao PROCON a resolução da 

situação, mas a empresa requerida, ainda continua a enviar as faturas 

com valores exorbitantes e por isso buscou a tutela jurisdicional do Poder 

Judiciário. Em sede de tutela de urgência, requer seja a reclamada, 

compelida a interromper o fornecimento de água. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 27841949 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Na hipótese, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente pelo histórico de 

consumo da unidade consumidora em questão, a média de consumo da 

parte autora era em torno de R$ 98,45 (noventa e oito reais e quarenta e 

cinco centavos) obtidos pela média dos valores consumidos no ano de 

2018, o que destoa da quantia apurada pela empresa ré, bem como os 

documentos juntados à inicial que dão suporte às suas alegações. O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de manter a parte reclamante 

sem o serviço essencial, mormente por se tratar de habitação em que, 

residem a autora que já tem idade avançada. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se à nova suspensão no fornecimento de água e 

inscrição nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

reclamada que se ABSTENHA de interromper o fornecimento de água 

referentes às faturas e débitos dos meses de novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro de 2020 (matrícula nº 22142-2). Esta decisão não 

tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de água. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cumpra-se a liminar através de Oficial 

de Justiça. Antevendo a relação consumerista entre as partes, inverto o 

ônus da prova. Após a juntada do mandado do Oficial de Justiça e o 

cumprimento da liminar, volte-me os autos conclusos, na pasta de 

despacho inicial, para ulterior deliberação deste juízo. Defiro o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, com fulcro na Lei 1.060/50. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): REGINA 

MACEDO DE ABREU RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Cuida-se de 

Ação de Obrigação de Não Fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos 

morais, ajuizada por REGINA MACEDO DE ABREU contra ÁGUAS CUIABÁ 

S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLCOS DE ÁGUA E ESGOTO 

S.A. Aponta a parte reclamante que os valores das faturas dos meses de 

novembro/2019 e dezembro/2019, respectivamente R$254,12 e R$ 221,40 

são abusivas, não correspondendo ao consumo real, tendo em vista que 

no imóvel em questão só reside a parte autora, que não fica no imóvel 

durante o dia. Sustenta que buscou junto ao PROCON a resolução da 

situação, mas a empresa requerida, ainda continua a enviar as faturas 

com valores exorbitantes e por isso buscou a tutela jurisdicional do Poder 

Judiciário. Em sede de tutela de urgência, requer seja a reclamada, 

compelida a interromper o fornecimento de água. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 27841949 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do 

CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece acolhimento. Na hipótese, 

identifico a probabilidade de o direito existir, notadamente pelo histórico de 

consumo da unidade consumidora em questão, a média de consumo da 

parte autora era em torno de R$ 98,45 (noventa e oito reais e quarenta e 

cinco centavos) obtidos pela média dos valores consumidos no ano de 

2018, o que destoa da quantia apurada pela empresa ré, bem como os 

documentos juntados à inicial que dão suporte às suas alegações. O 

perigo de dano exsurge da possibilidade de manter a parte reclamante 

sem o serviço essencial, mormente por se tratar de habitação em que, 

residem a autora que já tem idade avançada. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se à nova suspensão no fornecimento de água e 

inscrição nos cadastros de inadimplentes. Ante o exposto, com amparo no 

art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de liminar, determinando que a 

reclamada que se ABSTENHA de interromper o fornecimento de água 

referentes às faturas e débitos dos meses de novembro/2019, 

dezembro/2019 e janeiro de 2020 (matrícula nº 22142-2). Esta decisão não 

tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento nem para outras hipóteses em que é permitida a 

suspensão do fornecimento de água. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 
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único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cumpra-se a liminar através de Oficial 

de Justiça. Antevendo a relação consumerista entre as partes, inverto o 

ônus da prova. Após a juntada do mandado do Oficial de Justiça e o 

cumprimento da liminar, volte-me os autos conclusos, na pasta de 

despacho inicial, para ulterior deliberação deste juízo. Defiro o benefício da 

justiça gratuita em favor da parte autora, com fulcro na Lei 1.060/50. Às 

providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1056132-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARQUES DE MELLO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LL CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1056132-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRE MARQUES DE MELLO CAMPOS REU: LL CONSTRUCOES LTDA - 

EPP Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO 

LIMINAR C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANDRE 

MARQUES DE MELLO CAMPOS, em desfavor de LL CONSTRUÇÕES 

LTDA-EPP. Para tanto, argumenta que possui contrato locatício com a 

parte ré do imóvel não residencial, firmado em 07/03/2016 com previsão de 

encerramento em 09/03/2019, entretanto, foi convencionado entre as 

partes um aditivo contratual de mais 06 (seis) meses, ou seja, até o dia 

09/09/2019. Após 30 (trinta) dias da referida data, o contrato foi 

prorrogado por prazo indeterminado, com base no art. 56, parágrafo único 

da Lei 8.245/91, contudo, no dia 15/10/2019, o locador notificou a 

locatária, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para que a mesma 

desocupasse o imóvel. Diante da permanência da locatária no imóvel, após 

o prazo fixado, não restou outra alternativa ao locador senão procurar a 

via judicial. Assim, pretende a parte requerente a concessão da tutela de 

urgência in limine para a realização do despejo da parte ré mediante 

prestação de caução na modalidade real, recaindo sobre o próprio imóvel 

locado. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. As possibilidades de despejo liminar estão estabelecidas no art. 59 

da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre outras, a seguinte hipótese: Art. 59. 

Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo 

da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) 

dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de 

retomada; Na presente ação, pretende o locador despejar o locatário em 

razão da permanência da parte ré no imóvel, após o fim do contrato. 

Destarte, considerando-se a presença dos requisitos legais para a 

caracterização da hipótese de despejo imediato prevista no inciso VIII do § 

1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, impõe-se o deferimento da liminar 

postulada pelo promovente, ficando o despejo condicionado à prestação 

de caução do próprio imóvel objeto de locação, consoante estabelecido no 

§ 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Sobre a possibilidade, eis o 

entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO 

MONOCRATICAMENTE. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PREENCHIMENTO DOS 

PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DESPEJATÓRIA. 

CAUÇÃO REAL. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE IMÓVEL. CASO 

CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. Decisão que se mantém pelos seus 

próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos. Diante da manifesta 

improcedência do recurso é caso de aplicação da multa estabelecida pelo 

§ 4º do art. 1.021 do CPC/2015. Agravo Interno desprovido. (Agravo Nº 

70073556508, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 12/07/2017) Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte ré o 

prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de 

despejo compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de 

caução do próprio imóvel objeto de locação e observada à faculdade 

prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Cumpra-se a liminar 

através de Oficial de Justiça. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, inverto o ônus da prova. Após a juntada do mandado do Oficial de 

Justiça e o cumprimento da liminar, volte-me os autos conclusos, na pasta 

de despacho inicial, para ulterior deliberação deste juízo. Às providências. 

Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000288-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIR MARIA DALLA VECHIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURDES MARIA DALA VECHIA OAB - 182.420.900-25 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000288-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLADIR MARIA DALLA VECHIA PROCURADOR: LOURDES MARIA DALA 

VECHIA EXECUTADO: LEONILDO DE AMORIM Vistos. Considerando o bem 

imóvel indicado à penhora pelo Exequente (ID 23463726), EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação do bem indicado, nos termos dos arts. 

838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC. Após, promovam-se os 

atos subsequentes por impulso processual, e intimem-se as partes para 

se manifestarem sobre a avaliação no prazo de quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060698-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SALES MUNIZ (REQUERENTE)

LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060698-82.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LUCIANE SALES MUNIZ 01179439163, LUCIANE SALES MUNIZ 

REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, 

etc. Diante o lapso temporal, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar se o veículo Jeep Compass Longitude Flex, Placa 

QCW-8166 ainda continua em reparo na oficina. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Às providências. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000924-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENILTON DIONISIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO OAB - MT26132-O 

(ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000924-87.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOVENILTON DIONISIO ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c.c 

TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JOVENILTON DIONISIO ALVES em 

desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Aponta a parte reclamante que está sofrendo cobrança indevida em 

relação à fatura do mês 11/2019 (R$ 5.220,07 e R$ 1.027,80), a qual não 

corresponde ao consumo real. Ao fazer a reclamação em sede 

administrativa, nada foi resolvido, inclusive, sendo indeferido. Assim, 

pretende a parte reclamante a concessão de liminar a fim de determinar 

que a requerida restabeleça o serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial, qual seja, nº. 6/920996-6. Com a inicial 

vieram os documentos. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela de urgência, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo fato de que os 

documentos encartados junto a inicial dão suporte às suas alegações, já 

que as faturas anteriores demonstram o consumo de energia bem abaixo 

do valor cobrado. Já o perigo de dano exsurge da possibilidade de a parte 

reclamante ficar sem o serviço essencial. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

RESTABELEÇA o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora indicada na inicial – nº. 6/920996-6, no prazo de 24h, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos para o caso 

de existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e 

nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do 

fornecimento de energia. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da Requerida, imponho a multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos 

do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência designada para o dia 05 de maio, às 11h, 

com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054657-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054657-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS BEDIN REU: AGUAS CUIABÁ S/A Chamo o feito à ordem, 

oportunidade em que me reporto a decisão de id. 27062772. Verifico que 

na decisão mencionada em epígrafe, foi deferido o pedido de tutela de 

urgência determinando que a reclamada se abstenha de inserir o nome do 

autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. A parte autora, 

na petição de id. 27376578, requereu que o deferimento da tutela de 

urgência se estendesse ao locador do imóvel em questão, quer seja, o Sr. 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, CPF n. 630.715.331-87, tendo em 

vista que a fatura de água está em seu nome. Desta forma, acolho o pleito 

autoral para que a empresa requerida se abstenha de inserir o nome do 

Sr. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, CPF: 630.715.331-87 aos 

órgãos de proteção ao crédito e caso já tenha inserido, por conta das 

faturas dos meses 09/2019 (R$ 2.345,13) e 10/2019 (R$ 1.830,86) 

hidrômetro nº. Y17T004037 (matrícula nº. 469468-6), determino a sua 

retirada. Ressalto que esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia. Intime-se. Dada a urgência do caso, cumpra-se em plantão a 

determinação acima. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054657-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054657-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS BEDIN REU: AGUAS CUIABÁ S/A Chamo o feito à ordem, 

oportunidade em que me reporto a decisão de id. 27062772. Verifico que 

na decisão mencionada em epígrafe, foi deferido o pedido de tutela de 

urgência determinando que a reclamada se abstenha de inserir o nome do 

autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. A parte autora, 

na petição de id. 27376578, requereu que o deferimento da tutela de 

urgência se estendesse ao locador do imóvel em questão, quer seja, o Sr. 

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, CPF n. 630.715.331-87, tendo em 

vista que a fatura de água está em seu nome. Desta forma, acolho o pleito 

autoral para que a empresa requerida se abstenha de inserir o nome do 

Sr. EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, CPF: 630.715.331-87 aos 

órgãos de proteção ao crédito e caso já tenha inserido, por conta das 

faturas dos meses 09/2019 (R$ 2.345,13) e 10/2019 (R$ 1.830,86) 

hidrômetro nº. Y17T004037 (matrícula nº. 469468-6), determino a sua 

retirada. Ressalto que esta decisão não tem efeitos para o caso de 

existência de outras faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem 

para outras hipóteses em que é permitida a suspensão do fornecimento de 

energia. Intime-se. Dada a urgência do caso, cumpra-se em plantão a 
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determinação acima. Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000665-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDYLENE MARIA MAZER MARQUES (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000665-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILA DA SILVA RONDON REU: ALDYLENE MARIA MAZER MARQUES 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS C.C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por EDILA DA SILVA RONDON 

em desfavor de ALDYLENE MARIA MAZER MARQUES. Com relação ao 

pedido de antecipação de tutela, em se tratando de ação de despejo 

considero prudente abrir ao Requerido locatário a possibilidade de purgar 

a mora, pois do contrário, estar-se-ia decretando o despejo de plano, sem 

a vinda aos autos da outra parte, que ainda não foi citada, para purgar a 

mora ou se defender, em manifesta ofensa ao princípio do contraditório. 

Nesse sentido, eis o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA. ART. 62, INC. II, DA LEI N° 8.245/91. Não obstante 

posicione-se a Câmara no sentido da possibilidade de concessão da 

antecipação de tutela em sede de ação de despejo, conforme 

interpretação do art. 273 do CPC, in casu, mostra-se inviável a medida, 

pois se trata de despejo fundado na falta de pagamento, em que é 

garantida ao inquilino, citado, a purgação da mora. Não tendo ainda sido 

ultrapassada a fase de purgação da mora, é mais prudente que se 

aguarde a instauração do contraditório, de forma a viabilizar ao juízo a quo 

mais elementos para decidir com maior segurança e convicção sobre a 

decretação liminar do despejo pretendida pelo agravante. Agravo de 

instrumento desprovido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70045222692, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/12/2011) Dessa maneira, 

postergo o exame da análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à citação do Requerido, permitindo-se a este, se assim 

o quiser, o direito de purgar a mora decorrente do contrato locatício 

pactuado com a Requerente. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Conste, ainda, que a parte 

requerida poderá purgar a mora a contar da citação (Lei n. 8.245/1.991, 

art. 62, II). No caso de purgação da mora a parte requerida poderá evitar a 

rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 

citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo 

e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da 

locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades 

contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os 

honorários do advogado do locador, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. 

Efetuado o depósito, se o locador alegar que a oferta não é integral e 

justificar a diferença, intime-se a parte requerida para complementar o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias. Se não for complementado o depósito, 

o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador 

levantar a quantia depositada (art. 62, IV, Lei n. 8.245/1.991). Defiro a 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000939-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOIZES TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000939-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOIZES TEIXEIRA DE SOUZA REU: ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MOIZES TEIXEIRA DE SOUZA em 

desfavor de ALESSANDRO DA COSTA ALMEIDA. Aduz a parte autora 

que entabulou contrato com a requerida para fins comerciais a partir de 

15/10/2019, no imóvel localizado na Rua Coronel Peixoto, n. 32, centro de 

Cuiabá-MT, pelo prazo de 12 (doze) meses, ou seja, até o dia 15/10/2020 

pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Ocorre que a ré ficou 

inadimplente acerca das parcelas dos meses de novembro e dezembro de 

2019, mesmo após receber notificação extrajudicial. Assim, pretende a 

parte requerente a concessão da tutela de urgência in limine para a 

realização do despejo da parte ré. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. As possibilidades de despejo liminar 

estão estabelecidas no art. 59 da Lei n. 8.245/1991, incluindo, dentre 

outras, a seguinte hipótese: Art. 59. Com as modificações constantes 

deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - 

se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009). Na presente ação, 

pretende o locador despejar o locatário em razão do inadimplemento dos 

aluguéis e encargos locatícios nos meses de novembro e dezembro de 

2019 e a recusa de sair do imóvel. Destarte, considerando-se a presença 

dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo 

imediato prevista no inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, 

especialmente porque o contrato firmado não está assegurado com 

qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, impõe-se o 

deferimento da liminar postulada pelo promovente, ficando o despejo 

condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, 

consoante estabelecido no § 1º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, que já foi 

realizado na petição de id. 27882248 e seguintes. Necessário ressaltar, 

ainda, que a ordem de despejo poderá ser evitada pelo inquilino durante o 

prazo para desocupação do imóvel, conforme regra do § 3º, do art. 59, da 

Lei 8.245/91: “No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário 

evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro 
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dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. 

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, concedendo a parte 

ré o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, sob pena de 

despejo compulsório, ficando a ordem condicionada à prestação de 

caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel e observada a faculdade 

prevista no § 3º do art. 59 da Lei n. 8.245/1991, o que já foi realizado na 

petição de id. 27882248 e seguintes. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 11/05/2020, às 12h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022508-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMAL KASSEN OMAIS (EXEQUENTE)

NAGHAM ABOU GHADDARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NABILA OMAIS OAB - MT14787-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR (EXECUTADO)

DALETE SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022508-55.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAMAL KASSEN OMAIS, NAGHAM ABOU GHADDARA EXECUTADO: 

PAULO ANTONIO MARIANO JUNIOR, DALETE SILVA CAMPOS Vistos, etc. 

A Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss 

do CPC estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados, consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Aludida norma assegura à parte a 

obtenção do benefício “(...) mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” ( art. 

99, §3º). No caso dos autos, elementos objetivos apresentados pela 

exequente não permitem identificar um situação de pobreza, que autorize 

reconhecer, de plano, uma situação econômica que impossibilite o 

recolhimento do valor das custas. Nessas circunstâncias, recomendável o 

indeferimento do benefício. Desta forma, indefiro a concessão do 

beneficio e determino que os exequentes efetuem o pagamento dos 

honorários sucumbenciais ante o princípio da causalidade, ao que com 

fulcro no que estabelece o art. 85, § 2º do CPC arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054899-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA ALVES MARINHO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054899-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LUCIA ALVES MARINHO FERREIRA REU: ROSA IMOVEIS LTDA - ME 

A Constituição da República assegura, dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O art. 98 e ss 

do CPC estabelece requisitos para a concessão de assistência judiciária 

aos necessitados, a saber: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira 

ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Aludida norma assegura à parte a 

obtenção do benefício “(...) mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” ( art. 

99, §3º). No caso dos autos, elementos objetivos apresentados pela parte 

autora não permitem identificar um situação de pobreza, que autorize 

reconhecer, de plano, uma situação econômica familiar que impossibilite o 

recolhimento do valor das custas. Infere-se que a causa refere-se a um 

contrato de aluguel de um imóvel de R$ 237.574,00 (duzentos e trinta e 

sete mil quinhentos e setenta e quatro reais) e mais um capital da firma 

ALA ME no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme se nota na 

petição de id. 27587292. Nessas circunstâncias, recomendável o 

indeferimento do benefício. A propósito, colaciono os seguintes julgados 

acerca do tema: - Alegação de hipossuficiência que possui presunção 

iuris tantum e não iure et de iure. - Magistrado que tem a faculdade de 

exigir da requerente a comprovação da hipossuficiência por este alegada. 

- Aplicação, ao caso, do verbete nº. 39, da súmula desta corte estadual. - 

Verifica-se in casu que a recorrente não demonstrou a impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família. - De toda sorte, nada impede a reapreciação do pedido pelo 

magistrado desde que venham aos autos informações suficientes 

capazes de fazer prova da miserabilidade alegada. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. ( TJRJ - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA 

CÍVEL/CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

0063184-71.2013.8.19.0000 - DESEMBARGADORA: TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO – Data Julgamento : 19/12/2013). 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA RENDA. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 

1. A declaração de pobreza exigida pelo art. 4° da Lei Federal n° 1.060/50 

goza tão somente de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser 

afastada por ausência de demonstrativos que a sustente, quando 

eventualmente exigidos, ou pela própria existência de elementos que 

afastem sua verossimilhança. 2. No caso dos autos, o desatendimento do 

comando judicial de demonstração da renda faz cair por terra a presunção 
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de veracidade da declaração prestada, inclusive por ofensa ao dever de 

lealdade processual. 3. Inexiste exemplo de país democrático 

contemporâneo que assegure o acesso gratuito genérico dos cidadãos 

aos seus aparatos judiciários. A prestação jurisdicional é custeada, em 

praticamente todos os países, por quem dela utilize. “Aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, diz a Constituição Federal em 

seu art. 5º, LXXIV, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita. Tal orientação constitucional deve necessariamente influir sobre a 

correta exegese da legislação infraconstitucional, inclusive aquela que 

regula a assistência judiciária. A concessão irrestrita de A.J.G. a quem 

dela não é carente, necessariamente faz com que o custo do aparato 

judiciário estadual acabe sendo suportado integralmente por todos os 

contribuintes, inclusive os mais pobres e até miseráveis, pois todos pagam 

no mínimo o ICMS que incide inclusive sobre os mais elementares itens 

necessários à sobrevivência. Daí a razoabilidade da decisão judicial de 

primeiro grau que exigiu a comprovação da necessidade do benefício 

pleiteado. APELO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS, 9ª Câmara Cível, 

Apelação Cível  nº 70056225550 2013/CÍVEL (n°  CNJ: 

0347182-45.2013.8.21.7000), rel Des. Eugenio Facchini Neto, julgado em 

15/10/2013). No caso dos autos, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita. Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016531-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID MARIO AMIZO FRIZZO OAB - MS10001 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME (RÉU)

CARLOS EDUARDO QUEIROZ TEIXEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO QUEIROZ TELES OAB - MT0010440A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016531-82.2016.8.11.0041 Autor: N. R. 

MARTINS ENERGIA E EVENTOS - EIRELI Réu: F. P. N. MACIESKI EIRELI - ME 

e outros Vistos, As partes informam que se compuseram amigavelmente, 

por meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 27391476. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004922-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

466 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004922-68.2017.8.11.0041 Autor: 

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

Réu: BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA Vistos, As 

partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 

realizado e encartado nos autos ID 24493085. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036147-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036147-38.2019.8.11.0041 Autor: 

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA Réu: MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA e outros (2) Vistos, 

As partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do 

acordo realizado e encartado nos autos ID 26788822. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1040621-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI GREGORIO DA GUIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040621-52.2019.8.11.0041 Autor: JUCINEI 

GREGORIO DA GUIA Réu: VANDERLEY DA SILVA PEREIRA Vistos, As 

partes informam que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo 
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realizado e encartado nos autos ID 26721277. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024805-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. N. D. S. (AUTOR(A))

LUCIANE DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024805-30.2019.8.11.0041 Autor: 

LUCIANE DA SILVA NASCIMENTO e outros Réu: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A Vistos, As partes informam que se compuseram amigavelmente, por 

meio do acordo realizado e encartado nos autos ID 27594977. É o 

relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por consequência, 

JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso 

II do Novo Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012362-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FFX ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ELZIO SALDANHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012362-18.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: FFX ROUPAS E 

ACESSORIOS LTDA - ME, ELZIO SALDANHA Vistos, A parte exequente, 

conforme ID 21057879, informou que o executado quitou seu débito. Ante 

o adimplemento total da dívida, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença. Arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061489-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MALDONADO PEREIRA (AUTOR(A))

ADRIANA MALDONADO PEREIRA (AUTOR(A))

ANA LUCIA PEREIRA MALDONADO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JURACI ESTEVES MALDONADO PEREIRA (AUTOR(A))

TATIANI MALDONADO PEREIRA ESCUDERO (AUTOR(A))

FERNANDA PEREIRA MALDONADO FAUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TORRES MILANI OAB - PR27253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1061489-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JURACI ESTEVES MALDONADO PEREIRA, TATIANI MALDONADO PEREIRA 

ESCUDERO, FERNANDA PEREIRA MALDONADO FAUSTINO, ANA LUCIA 

PEREIRA MALDONADO DE ALMEIDA, GLORIA MALDONADO PEREIRA, 

ADRIANA MALDONADO PEREIRA REU: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Trata-se de Ação Declaratória de Adjudicação Compulsória c/c com 

Declaração de Quitação do contrato de Mútuo e Ineficácia da Hipoteca 

ajuizada por JURACI ESTEVES MALDONADO e OUTROS, em desfavor de 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A parte autora requereu, na petição de id. 

25275003, a desistência do feito, tendo em vista que houve a 

redistribuição desta ação na Justiça Federal. Desta forma, considerando 

que o pedido de desistência foi feito antes da citação e que não houve 

manifestação da parte ré, o acolhimento do pedido é medida que se impõe. 

Assim, ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038523-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAS FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

MARIA LUIZ DE SANTANA VILAS BOAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038523-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, BR 

MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 EXECUTADO: DAS 

FULO COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA, MARIA LUIZ DE 

SANTANA VILAS BOAS Vistos, As partes informam que se compuseram 

amigavelmente, por meio do acordo realizado e encartado nos autos, 

conforme ID 26714792. É o relatório. Decido. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com 

fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
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procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015519-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO (EXECUTADO)

RAKELL DA SILVA MARIANO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015519-96.2017.8.11.0041 Autor: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA Réu: 

LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO e outros Vistos, As partes informam 

que se compuseram amigavelmente, por meio do acordo realizado e 

encartado nos autos, conforme ID 27776617. É o relatório. Decido. 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019653-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADERBAL VIEGAS SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019653-24.2019.8.11.0001. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, 

ADERBAL VIEGAS SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, A parte autora, por meio 

da petição de ID 27208810, requerer a desistência da ação, e a 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito. HOMOLOGO por 

sentença a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. 

Remetam-se os autos imediatamente ao arquivo com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011302-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MOREIRA FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011302-39.2019.8.11.0041 Autor: 

WILLIAN MOREIRA FELICIANO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que WILLIAN MOREIRA FELICIANO move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.11.2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ID. 18767108, 18767109, 18767111, 18767114, 18767114, 

18767116, 18767117, 18767119. Devidamente citada (ID. 1889206), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (fls. 2160227, 21602741), 

arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II –Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir; IV – Princípio da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral; No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

devidamente intimada deixou transcorres o prazo in albis fl. 99. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no ID. 

22065816. A parte autora se manifestou acerca do laudo pericial, ID 

22366750. A parte requerida concordou com o laudo como elencado no ID. 

25688323. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 
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SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico (ID. 18767504), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (ID. 

22065816). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.11.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 
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deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão MIE 

(MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO) 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR 

DIREITO *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (12.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051851-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIDE DEHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013888-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NUNES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024213-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DOCK FORTUNATO (AUTOR(A))

LEDA GRISOLIA RONDON (AUTOR(A))

EMILIA DE MELLO CURVO (AUTOR(A))

EVANILDO AUGUSTO NUNES (AUTOR(A))

ANGELINA GRISOLIA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))
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JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SILVA COSTA SALCI (RÉU)

LUCIANO SALCI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, e juntem outros 

documentos, caso queiram.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031395-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015681-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012292-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA CANHETTI MARINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

e documentos, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017019-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027416-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036146-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. S. S. (AUTOR(A))

VALDINIR DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos e 

manifestar sobre o laudo/avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1059773-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. F. D. S. (REQUERENTE)

RODRIGO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059773-86.2019.8.11.0041 Redistribua-se o 

presente feito perante uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048424-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO GIORDANO SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048424-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HUGO GIORDANO SILVA LIMA RÉU: VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA A Constituição da República 

assegura, dentre os Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” O Código de Processo Civil, que 

estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados no art. 98, consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos 

objetivos apresentados pela parte autora não permitem identificar, de 

plano, uma situação de incapacidade financeira que impossibilite o 

recolhimento do parco valor das custas. Isto porque o autor intimado para 

juntar documentos hábeis de comprovar sua situação de hipossuficiência, 

trouxe somente uma declaração unilateral de pobreza, o qual não é 

documento apto para comprovar uma situação de incapacidade financeira. 

Nessas circunstâncias, em que pese à afirmação do estado de 

insuficiência financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições 

para a concessão da gratuidade, sendo recomendável o indeferimento do 

benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no prazo de quinze (15) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051292-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CUSTODIO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1051292-37.2019.8.11.0041 

Requerente: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Requerido: CELIO 

CUSTODIO MACIEL Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051554-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1051554-84.2019.8.11.0041 

Requerente: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Requerido: 

ETEVALDO GONCALVES DA SILVA Cite-se a parte executada para pagar 

a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049457-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049457-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: CRISTIANE MOREIRA PAMPLONA Cumpra-se o despacho de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 175 de 2237



ID 25650055. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão R. P. 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052241-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PAIVA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1052241-61.2019.8.11.0041 

Requerente: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Requerido: SELMA 

PAIVA DE JESUS Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo 

de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054554-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIQUETOSA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1054554-92.2019.8.11.0041 

Requerente: ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA e 

outros (3) Requerido: CHIQUETOSA COMERCIO DE CONFECCOES E 

ACESSORIOS LTDA Cite-se a parte executada para pagar a dívida no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1050969-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1050969-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME RÉU: MENU DO ALIMENTO 

EIRELI - ME Por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 

701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046628-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046628-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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JOAO PEREIRA NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte requerente na audiência de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes, nos termos do art. 373, §1º 

do CPC. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014187-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CATARINA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014187-60.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDREA CATARINA DE JESUS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a devedora para pagar o 

débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042139-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO 

EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042139-77.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: POLIMIX CONCRETO LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREMOLDAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - EPP Indefiro o pedido de citação por 

edital (ID 27037317), por se tratar de medida extrema, que deve ser 

deferida apenas quando já se esgotaram as demais tentativas de localizar 

o réu, o que não é o caso destes autos. Dessa forma, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê andamento ao feito, 

indicando o endereço da parte ré, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037098-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037098-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Aguarde-se o trânsito em julgado na Secretária. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025455-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BUENO MOTA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025455-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO BUENO MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte requerente na audiência de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes, nos termos do art. 373, §1º 

do CPC. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025455-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BUENO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025455-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO BUENO MOTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte requerente na audiência de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes, nos termos do art. 373, §1º 

do CPC. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, 

pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo 

quando da necessidade da produção de provas na parte que melhor 

dispor de condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras, a fim 

de se apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar 

consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da 

cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que 

o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de 

verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034840-49.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034840-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não 

houve a perícia médica devido à ausência da parte requerente na 

audiência de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. A parte requerente, na inicial, requereu a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 373, §1º do CPC, e, desta forma, defiro o pedido. No 

caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, 

sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeiras, a fim de se 

apurar a verdade real. Registra-se que as partes devem guardar consigo 

durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e da cooperação 

em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de todos que o 

Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba 

suficiente para realização de tais provas, o que leva os peritos 

particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito ao 

principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026995-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL SOARES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026995-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIGUEL SOARES DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes, nos termos do art. 

373, §1º do CPC. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação 

jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeiras, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, e considerando o fato de que o 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025459-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIEL ALVES FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025459-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL ALVES FIGUEIREDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o Perito Judicial para complementar o laudo 

pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026375-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RAYLLAN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026375-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAIMUNDO RAYLLAN DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a 

perícia médica devido à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. A parte 

requerente, na inicial, requereu a inversão do ônus da prova, nos termos 

do art. 373, §1º do CPC, e, desta forma, defiro o pedido. No caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeiras, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA BARBOSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000144-84.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAURITA BARBOSA DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Intime-se o Perito Judicial para complementar o laudo pericial, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045426-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045426-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Intime-se o Perito Judicial para complementar o laudo pericial, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025434-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONCALVES SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025434-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MANOEL GONCALVES SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para se 

manifestar sobre a petição de Id. 27447951, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041522-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAINE MENDOZA VARGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041522-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZAINE MENDOZA VARGAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte requerente na audiência de 

conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo 

presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 

355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes, nos termos do art. 

373, §1º do CPC. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na relação 

jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeiras, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é 

de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de 

suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível que tal 

encargo seja suportado pela seguradora, até porque poderá buscar o 

montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente, 

caso se sagre vencedora. Sendo assim, e considerando o fato de que o 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, 

RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS PERÍCIAS 

DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. FLAVIO 

RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das Flores, nº 

843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, Bairro Jardim 

Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos honorários deverão 

ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá responder aos quesitos 

porventura apresentados pelas partes, acrescentando-se os seguintes 

quesitos do Juízo: 1) As lesões apresentadas pelo(a) autor(a), 

decorrentes do acidente de trânsito noticiado, são de cunho incapacitante, 

ao menos para o desempenho das funções essenciais do membro ou 

órgão afetado? (Descrever a natureza das lesões). 2) Essas lesões são 

permanentes? 3) Em se tratando de invalidez permanente, qual o grau de 

invalidez e/ou redução funcional do membro ou órgão afetado? Fixo desde 

já em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) o valor dos honorários periciais, 

quantia razoável e em consonância com o que vem sendo fixado para 

perícias dessa natureza. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

querendo, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, bem 

como o Sr. Perito acerca da designação. Intime-se a ré para depositar o 

valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento do feito no estado em que se encontra. Após, designe-se data 

para a instalação da perícia, a todos intimando e consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do 

laudo, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento dos 

honorários periciais depositados em favor do Sr. Perito. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que se manifestem em 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024150-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE ARAUJO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024150-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DARLENE DE ARAUJO PINTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a 

petição de Id. 27447951, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014025-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

EDILSON APARECIDO DA SILVA OAB - 002.191.841-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014025-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME GUSTAVO PAES SILVA REPRESENTANTE: EDILSON 

APARECIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037098-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037098-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE NUNES DINIZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 19/02/2019, às 08h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de 

Outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007576-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007576-57.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZILMARA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Intime-se a devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059849-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POTIGUARA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059849-13.2019.8.11.0041 POTIGUARA 

RAMOS DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 11:45h - sala Conciliação 1, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059885-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NAIANE CORDEIRO BAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059885-55.2019.8.11.0041 RAFAELA 

NAIANE CORDEIRO BAUER PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 10:00h - sala Conciliação 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 
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pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059948-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059948-80.2019.8.11.0041 AGNALDO 

OLIMPIO DA SILVA JUNIOR PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 10:30h - sala Conciliação 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060094-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060094-24.2019.8.11.0041 MARCIO 

JOSE SILVA FREITAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 11:00h - sala Conciliação 3, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060816-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINETE CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060816-58.2019.8.11.0041 ROZINETE 

CARVALHO DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 10:15h - sala 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000369-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILIA GOMES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000369-41.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRASILIA GOMES FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a devedora para pagar o débito, no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032659-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDINEIA DOS SANTOS AMBROSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032659-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAUDINEIA DOS SANTOS AMBROSIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a 

complementação do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005781-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATANAAN FELIPE DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005781-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WATANAAN FELIPE DA CUNHA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a devedora para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060909-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060909-21.2019.8.11.0041 ANDRE 

SIMAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 11:15h, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059980-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GOMES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059980-85.2019.8.11.0041 ADILSON 

GOMES DE ASSIS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 11:45h - sala Conciliação 3, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060071-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL CUNICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060071-78.2019.8.11.0041 DURVAL 

CUNICO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 09:15h - sala Conciliação 4, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060313-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROZENO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060313-37.2019.8.11.0041 MANOEL 

ROZENO RONDON PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 10:15h - sala Conciliação 4, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 
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dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060323-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR LAURINDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060323-81.2019.8.11.0041 VALDEMAR 

LAURINDO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 10:30h - sala Conciliação 4, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060332-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060332-43.2019.8.11.0041 JOICE DE 

SOUZA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 11:15h - sala Conciliação 4, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060484-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060484-91.2019.8.11.0041 APARECIDO 

BENTO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 10:00h - Conciliação 5, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 
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dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060505-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. S. (AUTOR(A))

ABENOEL OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060505-67.2019.8.11.0041 J. L. D. S. e 

outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 10:15h - Conciliação 5, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060589-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ARRAIS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060589-68.2019.8.11.0041 BRUNA 

ARRAIS DE LIMA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 10:30h - sala Conciliação 5, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060594-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060594-90.2019.8.11.0041 KAUE 

SOARES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 10:45h - sala 5, a ser realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060616-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS FERREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060616-51.2019.8.11.0041 RAFAEL 

VINICIUS FERREIRA COSTA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 11:15h - sala Conciliação 5, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060640-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060640-79.2019.8.11.0041 FREDSON 

DJONATAN SAMULEWSKI PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 11:30h - sala 5, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060652-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GUSTAVO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060652-93.2019.8.11.0041 LUCAS 

GUSTAVO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 29/05/2020, às 12:00h - sala Conciliação 5, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 
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caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059760-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCENO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059760-87.2019.8.11.0041 ALCENO 

FRANCISCO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 08:15h - Conciliação 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052605-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018910-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE PEREIRA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040208-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR SANTANA DE PAULA (REQUERENTE)

MARIO JONI SANTANA DE PAULA (REQUERENTE)

JONIMARY SANTANA DE PAULA (REQUERENTE)

MARIA BENEDITA SANTANA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000206-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA GRAZIELLE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1035814-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY JULIE BRITO DE ALBUQUERQUE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MARCOS PORTO DE MORAES OAB - 481.355.692-20 

(REPRESENTANTE)

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA ALCANTARA SILVA FONSECA (RÉU)

ROTEIRO VIP (RÉU)

UP PUBLICIDADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BENJAMIM FERRARESSO OAB - SP222260 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018863-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DA SILVA PIOVEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059339-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLANDIM DE ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLY GOMES MARCORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059339-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OLANDIM DE ARAGAO REQUERIDO: MARCELLY GOMES 

MARCORIO Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. i) Junte 

aos autos comprovante de residência da parte autora (art.320 do CPC). 

Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059765-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059765-12.2019.8.11.0041 BIANCA 

PEREIRA DE ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 08:45h - sala Conciliação 6, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059851-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059851-80.2019.8.11.0041 JOSE 

RAIMUNDO ALVES DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 11:15h - sala Conciliação 3, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059788-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO PEDROSO DA COSTA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1059788-55.2019.8.11.0041 PABLO 

PEDROSO DA COSTA BRITO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 08:15h - sala Conciliação 7, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1052432-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ARABI (AUTOR(A))

ANICE LIMA ARABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEA ARRUDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1052432-09.2019.8.11.0041 

Autor: SAMIR ARABI e outros Réu: MARILEA ARRUDA DOS SANTOS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28/04/2020, às 08h30 - Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053762-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1053762-41.2019.8.11.0041 

Autor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Réu: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/04/2020, às 09h00 - Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052966-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1052966-50.2019.8.11.0041 

Autor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 09h30 - 

Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055949-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1055949-22.2019.8.11.0041 

Autor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 10h30 - Sala: 

Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1051401-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 
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MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1051401-51.2019.8.11.0041 

Autor: ANGELICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI Réu: SDB COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 11h00 - Sala: Conciliação 

02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055990-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1055990-86.2019.8.11.0041 

Autor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 11h30 - Sala: 

Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059418-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRIGIERI FILHO (RÉU)

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1059418-76.2019.8.11.0041 

Autor: FLORESTECA S/A Réu: ANTONIO FRIGIERI FILHO e outros Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/04/2020, às 12h30 - Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060026-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO NOBRES FM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060026-74.2019.8.11.0041 

Autor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

Réu: RADIO NOBRES FM LTDA - ME Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 9h30, Sala: 

Conciliação 3, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056964-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056964-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA RÉU: JOSE ROBERTO 

DE OLIVEIRA Por reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 

701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056949-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FANTIN FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANIA PEREIRA DE OLIVEIRA 36409920830 (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1056949-57.2019.8.11.0041 

Autor: IVONETE FANTIN FERNANDES Réu: ELIZANIA PEREIRA DE 

OLIVEIRA 36409920830 Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 10h30 - Conciliação 03, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030151-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030151-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos os elementos aptos a comprovar o preenchimento dos 

pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento desse pedido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060662-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE BERGAMIM DOS REIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALTINO SANCHES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060662-40.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: DENISE BERGAMIM DOS REIS EMBARGADO: ADRIANO 

ALTINO SANCHES Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar nos autos os elementos aptos a comprovar o preenchimento 

dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena 

de indeferimento desse pedido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043912-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043912-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DIVINO MARQUES BRAGA REQUERIDO: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Cumpra-se o despacho de ID 

25754201. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1054690-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054690-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR RÉU: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS Defiro o depósito da quantia 

devida, desde que devidamente corrigida, a ser efetivado no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 542, I), sob pena de extinção (CPC, art. 542, 

Parágrafo Único). Cite-se a parte ré para os atos e termos da ação 

proposta e para que, querendo, levante o depósito ou ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), contados da juntada aos 

autos do comprovante de citação (CPC, art. 335, III c.c 231, I), sob pena de 

revelia (CPC, art. 344). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. 

Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060905-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL OAB - MT15371/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060905-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCA LIANES ANTUNES MACIEL RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

nos autos os elementos aptos a comprovar o preenchimento dos 

pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento desse pedido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060006-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060006-83.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WILMO CAMARGO FERNANDES REQUERIDO: APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA A Constituição da República assegura, dentre 

os Direitos e Garantias Fundamentais que: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos;” O Código de Processo Civil, que estabelece normas para a 

concessão de assistência judiciária aos necessitados no art. 98, 

consigna: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. No caso dos autos, elementos objetivos 

apresentados pela parte autora não permitem identificar uma situação de 

pobreza, que autorize reconhecer, de plano, uma situação econômica 

familiar que impossibilite o recolhimento do parco valor das custas. Isso 

porque conforme a declaração de IR juntada, recebeu, no ano de 2018, o 

valor de R$ 97.029,58 (noventa e sete mil vinte e seis reais e cinquenta e 

oito centavos), além de possuir diversos veículos. Em consulta ao portal 

transparência do Estado de Mato Grosso, verifico que o requerente é 

serv idor  e fe t i vo ,  e  nos  seus  t rês  ú l t imos  ho le r i tes 

(setembro/outubro/novembro de 2019) é possível aferir que o mesmo tem 

por subsídio mensal o valor aproximado de R$ 9.044,99 (nove mil quarenta 
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e quatro reais e noventa e nove centavos), presumindo-se que o mesmo 

possui condições em pagar as custas processuais. Nessas 

circunstâncias, em que pese à afirmação do estado de insuficiência 

financeira, tenho que não restam evidenciadas as condições para a 

concessão da gratuidade, sendo recomendável o indeferimento do 

benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita. 

Ademais, intime-se a parte autora para querendo, no prazo de quinze (15) 

dias, comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição art. 290, do CPC/15. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060103-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MURA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1060103-83.2019.8.11.0041 

Requerente: REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME Requerido: JOSE 

MURA JUNIOR Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 

03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando do mandado 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada 

efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031478-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA (RÉU)

JABICA BIANCARDINI E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031478-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

RÉU: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA, JABICA BIANCARDINI E 

SILVA I – Intimem-se os autores para manifestarem sobre a certidão de Id. 

27608108, no prazo de 15 (quinze) dias. II - Decorrido o prazo e 

permanecendo os autores inertes, intimem-se para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029175-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029175-52.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CELIA TEIXEIRA DE MATOS PEREIRA EXECUTADO: RODRIGO POUSO 

MIRANDA I – Intime-se a exequente para manifestar sobre a certidão de Id. 

27610584, no prazo de 15 (quinze) dias. II - Decorrido o prazo e 

permanecendo a exequente inertes, intime-a para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042858-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARTINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042858-93.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FLAVIO EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA EXECUTADO: ALESSANDRA 

MARTINI - ME Defiro como pede no ID 255055454. Expeçam-se os ofícios. 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004481-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SIMONE FERREIRA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

AURÉLIO ABDIAS SAMPAIO FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004481-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS, SIMONE FERREIRA DE FRANCA 

RÉU: SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA, 

AURÉLIO ABDIAS SAMPAIO FERREIRA Os réus não foram citados nesta 

lide, em razão de que a intimação foi exclusiva para apresentar o 

prontuário. Assim, necessário se faz que os réus sejam citados para 
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responder a ação, no prazo legal, com urgência. Expeçam-se os 

mandados de citação. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Vandymara G R 

Paiva Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017892-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIO METELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017892-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EXECUTADO: 

CLAUDIO METELLO, SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - EPP 

Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde os devedores não foram 

intimados para o pagamento em 15 dias. Assim, expeça-se intimação por 

hora certa aos devedores, cumprindo a decisão do ID 17894232, com 

urgência. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009359-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZELINO FAGUNDES DE LIMA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055307-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH SYDNEI DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1055307-49.2019.8.11.0041 

Autor: JEOVAH SYDNEI DE CASTRO Réu: BANCO DO BRASIL SA Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/04/2020, às 09h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060922-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA SILVA ISABEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060922-20.2019.8.11.0041 CLEITON DA 

SILVA ISABEL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 11:30h - sala 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 
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contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061139-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CLAUDIO PAHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061139-63.2019.8.11.0041 VILSON 

CLAUDIO PAHIN PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 11:45h - sala 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014339-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061181-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061181-15.2019.8.11.0041 CELEIDE DA 

SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/05/2020, às 09:45h - sala Conciliação 10, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061338-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI PAULINA DE AVILA OAB - DF42064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061338-85.2019.8.11.0041 

Autor: LENITA DE FIGUEIREDO Réu: BANCO DO BRASIL SA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/04/2020, às 10h00 - Conciliação 06, a ser realizada pela Central de 
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Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060770-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060770-69.2019.8.11.0041 ANTONIO 

LEITE DE FIGUEIREDO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29/05/2020, às 12:00h - sala 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037700-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES EMRICH CAMPOS OAB - GO7065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1037700-23.2019.8.11.0041 

Autor: MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES Réu: RICARDO FABIANO 

MODENA MARTIN Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 28/04/2020, às 11h00 - Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049776-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA QDO DE CUIABA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR E SILVA (RÉU)

RICARDO DA COSTA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1049776-79.2019.8.11.0041 

Autor: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA QDO DE 

CUIABA Réu: PAULO CESAR E SILVA e outros Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 12h00 - 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012457-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEILSON HOLANDA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE REZENDE DA ROSA OAB - MS12674 (ADVOGADO(A))

ROBERTO MENDES DA SILVA OAB - MS12513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE CARVALHO MARTINEZ (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056364-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

C. H. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - 024.354.881-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1056364-05.2019.8.11.0041 

Autor: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA e outros (2) Réu: ATACADÃO 

S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28/04/2020, às 12h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012541-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S G SILVA AGUIAR REPRESENTACAO COMERCIAL - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057143-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1057143-57.2019.8.11.0041 

Autor: ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA Réu: ITAU SEGUROS DE AUTO 

E RESIDENCIA S.A. e outros Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 08h30 - Conciliação 05, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. PIOVESAN - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060028-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060028-44.2019.8.11.0041 

Autor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 10h30 - 

Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037325-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY LUTHIAN MECHAILEH GHO (RÉU)

SHEBLY L M GHO - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1025464-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA DE SOUZA (REQUERENTE)

CESAR AUGUSTO DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

LILIAN CARLA DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

SILVIA MARILIA DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

ANGELA MARIA DE SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO OAB - MT10523-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

JOAO RAIMUNDO NASHENVENG PINHEIRO OAB - MT4919-O 

(ADVOGADO(A))

Aníbal Pinheiro da Silva (REQUERIDO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017193-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERLANE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008735-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINHO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

os termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024201-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ADEMAR QUEIROZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

os termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026416-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POTYRA IRAE LOUREIRO OAB - MT18910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITORINA BORCK DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1047297-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. D. J. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040507-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE TANIA GONCALVES MONTEIRO (REQUERIDO)

MARCIO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SEER LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO OAB - MT11980-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALBERTO FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000407-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGROPECUARIA SEER LTDA - ME RÉU: MILTON ALBERTO FERREIRA 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal 

providência acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do 

CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1054165-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Borges Santos OAB - MT12558-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 202 de 2237



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1054165-10.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WALDO JOSE OLAVARRIA DE PINHO REQUERIDO: BANCO 

PAN I – Recebo a emenda à inicial e defiro a juntada do comprovante de 

recolhimento das custas judiciais (Id. 27618401). II – Nos termos do artigo 

396 do CPC/15, intime-se o requerido para que, em 5 (cinco) dias, efetue a 

exibição de todos os contratos celebrados entre o autor e o réu. Caso 

assim não proceda, o requerido poderá apresentar impugnação nos 

termos do art. 398 do CPC/2015. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1060057-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCAS DE AMORIM MELO (AUTOR(A))

DURVAL TEODORO DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060057-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DURVAL TEODORO DE MELO, REGINA LUCAS DE AMORIM MELO RÉU: 

MARCELON ANGELOS DE MACEDO Citem-se a parte requerida e todos os 

confinantes, pessoalmente, para apresentarem contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias (artigos 246, 3º, e 335, ambos do CPC/15); e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, os réus e interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (art. 257, III, do CPC/15). Intimem-se, pela via postal, com 

aviso de recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para 

manifestarem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cópia da 

inicial e dos documentos que a instruíram. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público (art. 279 do CPC/15). Defiro à parte autora os benefícios 

da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Outrossim, 

nos termos do art. 1 do Provimento n. 09/2017 – CGJ determino que a 

parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua o presente feito com 

os seguintes documentos: a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da 

Terra do Estado de Mato Grosso; b) Fluxograma da Cadeia Dominial; c) 

Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver); d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela 

com elementos do perímetro, memorial descritivo e planilha de dados 

cartográficos de acordo com a Norma Tecnica de georrefenciamento 

vigente ou a que lhe substituir; e) Midia digital contendo os seguintes 

arquivos digitais: planta (em formato .dwg ou .dxf), poligonal limpa (em 

formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), memorial descritivo (em formato 

PDF), e planilha de dados cartográficos (em formato .ODS); f) ART/CREA; 

Os documentos deverão ser apresentados em 04 (quatro) vias, sendo 

uma para instruir a presente ação e as demais para remessa às 

procuradorias dos entes políticos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060159-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAETANO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISA TORRES HERMES OAB - RO9745 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060159-19.2019.8.11.0041. Intime-se a 

parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua 

condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a 

justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061236-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SICARINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EXECUTADO)

PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo nº. 1061236-63.2019.8.11.0041 

Requerente: ANTONIO SICARINO DA SILVA Requerido: PAULA PINTO 

CALIL EIRELI - ME e outros Cite-se a parte executada para pagar a dívida 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), constando 

do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado (CPC, art. 829, § 

1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). 

Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA 

GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1062053-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BOLIVAR FERREIRA COSTA OAB - BA5082 (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DIAS OAB - BA18345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062053-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO 

LTDA RÉU: CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal providência 

acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062081-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (RÉU)

JANSON BASSO (RÉU)

SILENE GONCALVES DOS SANTOS BASSO (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062081-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RÉU: AUTO POSTO SIGA LTDA, 

JANSON BASSO, SILENE GONCALVES DOS SANTOS BASSO Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas judiciais. Advirto que o não atendimento de tal providência 

acarretará no cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC/2015). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059084-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LHS PARTICIPACOES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (EXECUTADO)

ANTONIO FRIGIERI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059084-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LHS PARTICIPACOES LTDA. EXECUTADO: ANTONIO FRIGIERI FILHO, 

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI Intime-se a parte autora para, 

em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de regularizar sua 

r e p r e s e n t a ç ã o  p r o c e s s u a l ,  j u n t a n d o  a o s  a u t o s 

procuração/substabelecimento outorgando poderes ao Dr. Ivo Sérgio 

Ferreira Mendes (art. 320). No mesmo prazo, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos os documentos pessoais dos representantes Sr. 

Samuel Dalla Costa Figueiredo e Tiago Bego. Advirto ao autor que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1061246-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO D ORAZIO JOAQUIM (REQUERENTE)

MAIKO DORAZIO JOAQUIM (REQUERENTE)

GENILDA DORAZIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061246-10.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GENILDA DORAZIO, THIAGO D ORAZIO JOAQUIM, MAIKO 

DORAZIO JOAQUIM I – Defiro os benefícios da justiça gratuita. II – 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal, a fim de informar o saldo existente 

nas contas do FGTS e do PIS nº 122.90428.96-7, em nome do falecido 

GENIVALDO MANOEL JOAQUIM. Após a resposta, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033399-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033399-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LOPES EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012985-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012985-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO FREITAS LIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se o patrono da parte autora para que informe o endereço 

atualizado de seu cliente Sr. Thiago Freitas Lira. No mais, intime-se o perito 

para que designe nova data e horário para realização da perícia, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo proceder a intimação pessoal, via correio, da 

parte autora para que compareça ao local e data oportunamente 

designado. Cumpre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021856-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021856-38.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS RÉU: GEAP AUTOGESTAO 

EM SAUDE Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de março de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008057-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008057-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

S/A Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011806-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011806-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046886-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

L. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046886-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOUWAINE SANTOS DA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade, os 

fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com a apreciação de eventuais 
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preliminares e das provas pretendidas. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032869-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032869-29.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIA LUCIANA ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032156-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RIGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032156-54.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GILBERTO RIGATTI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031977-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CARDOSO FIGUEREDO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031977-23.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCAS CARDOSO FIGUEREDO DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006438-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI APOLINARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIUZA APOLINARIO OAB - 544.504.381-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO PIRES BEZERRA (RÉU)

MARIA DE MORAES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006438-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARI APOLINARIO REPRESENTANTE: MARIUZA APOLINARIO RÉU: MARIA 

DE MORAES BEZERRA, LAURINDO PIRES BEZERRA Os espólio réus já 

foram citados por edital. Certifique-se. Com o falecimento do autor, 

necessário se faz que seus filhos se habilitem nos autos como herdeiros 

do autor. Intimem-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002655-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VIEIRA ORIVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002655-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA VIEIRA ORIVES RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Defiro como pede no ID 

26153178. Oficie-se. Após, intimem-se as partes para manifestarem e 
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voltem-me conclusos. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051119-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SB ESPELHOS E VIDROS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA OAB - SC37375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JF2 COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008719-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PINTO DE SOUZA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008719-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE RÉU: MIGUEL PINTO DE SOUZA Defiro 

como pede no ID 24581358. Intime-se a autora para cumprir o pedido da 

União no prazo de 15 dias. Após, cumpra-se conforme o pedido no ID 

acima referido. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049219-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRAVEGNA MARKETING DIRETO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056587-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1056587-55.2019.8.11.0041 

Autor: M. E. R. S. Réu: GOL LINHAS AEREAS S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28/04/2020, 

às 11h30 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058942-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1058942-38.2019.8.11.0041 

Autor: M. E. R. S. Réu: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 28/04/2020, às 12h00 - Conciliação 07, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, da data 

da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 
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cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060246-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMARIA MOREIRA CALACA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060246-72.2019.8.11.0041 

Autor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B Réu: 

DEMARIA MOREIRA CALACA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 12h30 - Conciliação 06, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060295-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR HENRIQUE BAPTISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060295-16.2019.8.11.0041 

Autor: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B Réu: 

DEVANIR HENRIQUE BAPTISTA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 08h00 - Conciliação 07, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007026-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051514-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FELICIA DA SILVA (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS JOSE TENORIO VAZ (EXECUTADO)

LUCAS TENORIO VAZ (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060418-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060418-14.2019.8.11.0041 

Autor: ALLIANZ SEGUROS S/A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 08h30 - Conciliação 

07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060459-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060459-78.2019.8.11.0041 

Autor: ALLIANZ SEGUROS S/A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 09h00 - Conciliação 

07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060471-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1060471-92.2019.8.11.0041 
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Autor: ALLIANZ SEGUROS S/A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 09h30 - Conciliação 

07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061910-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061910-41.2019.8.11.0041 

Autor: JAIME GONCALVES Réu: Aguas Cuiabá S/A Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28/04/2020, 

às 10h30 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (RÉU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1054826-86.2019.8.11.0041 

Autor: ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA Réu: LETICIA BARROS FALCAO e outros Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

28/04/2020, às 12h30 - Conciliação 07, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024401-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTANA DE ALMEIDA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI APARECIDA CEREZO DE SOUZA (REQUERIDO)

FERNANDO CEREZO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024401-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSANE SANTANA DE ALMEIDA BOTELHO REQUERIDO: 

FERNANDO CEREZO ALVES, ROSELI APARECIDA CEREZO DE SOUZA 

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o acordo referido no ID 

25733221,no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos. CUIABÁ, 9 de 

janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028228-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE DO NASCIMENTO FONSECA (REQUERENTE)

IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

EDSON DO NASCIMENTO FONSECA (REQUERENTE)

IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT13945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028228-32.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRIANNE NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO, 

IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS, EDINETE DO NASCIMENTO 

FONSECA, EDSON DO NASCIMENTO FONSECA REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Intimem-se as autoras para manifestarem-se, no prazo de 15 

dias, sobre a informação prestada pelo Banco do Brasil no ID 25744475. 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023319-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SALTARELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023319-15.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER EXECUTADO: MARCOS 

ANTONIO SALTARELI Intime-se o exequente para manifestar-se sobre a 

impugnação ao Laudo de Avaliação oferecida pelo executado no ID 

25744822, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Vandymara 

G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORLEI VITORASSI (EXECUTADO)

SIRLEY STEDTEN VITORASSI (EXECUTADO)

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (EXECUTADO)

SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI (EXECUTADO)

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (EXECUTADO)

ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI (EXECUTADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ARDUINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003551-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA EXECUTADO: ARDUINO 

DOS SANTOS, ANTONINHA DOS SANTOS, ANTONIO DANILO TREVISOL 

GUERINI, SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI, ANTONIO MARIO 

VEZIGNAZZI, MARIA LURDES VEZIGN AZZI, DORLEI VITORASSI, SIRLEY 

STEDTEN VITORASSI As Cartas Precatórias foram expedidas para citação 

e busca e apreensão do produto, assim o pedido de cumprimento da 

ordem deprecada deve ser formulado junto ao juízo deprecado. 

Aguarde-se o cumprimento das Cartas Precatórias expedidas. CUIABÁ, 9 

de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021033-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON MARCIO PEREIRA (RÉU)

ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021033-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: ATITUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI - EPP, ROBSON MARCIO PEREIRA Defiro como 

pede no ID 25904314. Citem-se os réus por edital. CUIABÁ, 9 de janeiro de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021402-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIANO CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 211 de 2237



FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021402-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DAVIANO CONCEICAO RIBEIRO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Compulsando os autos, 

verifico que não houve a perícia médica devido à ausência da parte autora 

no mutirão de conciliação, considerando a matéria trazida nos autos, não 

visualizo presentes as hipóteses de julgamento antecipado da lide 

previstas no art. 355, incisos I e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o 

feito. No caso em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do 

ônus da prova, a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a 

distribuição do ônus probatório segundo as condições das partes. Além 

disso, sendo uma das partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o 

Magistrado determinar a inversão probatória, recaindo o encargo quando 

da necessidade da produção de provas na parte que melhor dispor de 

condições técnicas, profissionais e econômico-financeira, a fim de se 

apurar a verdade real. Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova à parte requerente devido à cristalina hipossuficiência frente à 

empresa requerida, no que concerne ao poder de produzir provas. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela seguradora, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. Sendo assim, e 

considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL NÃO CUMPRE 

ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR AS 

PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como perito o Dr. 

FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na Avenida das 

Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital Jardim Cuiabá, 

Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 3025-3060, cujos 

honorários deverão ser suportados pela ré. O perito nomeado deverá 

responder aos quesitos porventura apresentados pelas partes, 

acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034693-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILIANE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034693-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILIANE DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia médica 

devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038021-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038021-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para que preste esclarecimento 

acerca da manifestação sobre o laudo pericial em ID 27494274, uma vez 

que o termo de audiência juntado em ID 26344671 informa a sua ausência 

no mutirão de conciliação. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008163-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZE SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008163-79.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TAIZE SILVA DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da petição de ID 27591079. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028635-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA OAB - 912.041.861-20 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028635-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRYSTIAN MATEUS ALVES DA SILVA REPRESENTANTE: 

MELRYSLEYDY NUNES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042160-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURIAN MANOELA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042160-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LURIAN MANOELA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Nos termos dos artigos 9º e 10º do CPC/2015, visando 

evitar a prolação de decisão surpresa, além de garantir o contraditório e 

ampla defesa, intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de ID 27702609. Cumpra-se. Após, 

voltem-me conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-56.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA CARVALHO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME GRASSI DE MATOS OAB - SP335791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000745-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA CLARA CARVALHO COSTA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial 

nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002987-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCE E VESTE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002987-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RÉU: CALCE E VESTE 

CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME Intime-se a devedora para pagar 

o débito nos termos do pedido no ID 25409504, no prazo de 15 dias. 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005532-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LOURDES PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o documento 

de id. nº 27890525, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051292-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO CUSTODIO MACIEL (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037111-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON CORREA NEGRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1050969-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORREA DE MORAES & MORAES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MENU DO ALIMENTO EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061143-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. A. N. L. (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052241-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))
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SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PAIVA DE JESUS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054554-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIQUETOSA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053896-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELYRIA BIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVETUR TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI RÉU: PORTO SEGURO S/A 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 11h15min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038632-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN CAUAI BOBATO RIGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARITANA PESQUEIRA CORREA OAB - MS19214 (ADVOGADO(A))

FABIO FREITAS CORREA OAB - MS9133 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SABINA DAS NEVES (EXECUTADO)

AVELINO BOBATO NETO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039240-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN FERRARI (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1057630-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI AGAMENON SILVA OAB - SP295540 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058350-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO I. CORREA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040190-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE FELICIANO FEITOSA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045065-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MACIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de Ids. 26833587 e 26833944, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051554-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037704-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYJANE DO CARMO ALMEIDA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSA CEBALHO DO CARMO OAB - MT0018223A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004153-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 
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pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052356-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008302-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIT ALVES FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT15511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056571-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX COMERCIO E ATACADO DE MATERIAL GRAFICO E INFORMATICA 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039431-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOATAN APARECIDO MORAES ALMEIDA (AUTOR(A))

JAQUELINE MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DE ALMEIDA (RÉU)

MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1052687-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

chiquetosa comercio de confecções e acessorios ltda (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044459-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVA MARQUES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060103-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MURA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061236-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SICARINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA MARIZETE PINTO CALIL (EXECUTADO)
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PAULA PINTO CALIL EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022568-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022568-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CARLA JANAINA GONCALVES DOURADOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar 

o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. 

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012139-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MERMESON NEY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056964-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029646-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030575-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SILVA DE SOUZA (RÉU)

S S DE SOUZA COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030575-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANE APARECIDA NUNES RÉU: S S DE SOUZA COMERCIO - ME, 

SAMUEL SILVA DE SOUZA Intime-se a autora para juntar aos autos sua 

declaração do Imposto de Renda de 2019, no prazo de 15 dias. Após, 

voltem-me conclusos. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030575-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL SILVA DE SOUZA (RÉU)

S S DE SOUZA COMERCIO - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030575-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANE APARECIDA NUNES RÉU: S S DE SOUZA COMERCIO - ME, 

SAMUEL SILVA DE SOUZA Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 03/12/2018, às 11h30 – Sala: 

Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo 
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patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043402-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1056287-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO OAB - SP220564 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030229-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019274-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO DA SILVA FLORIANO (REQUERIDO)

DURCILENE DA SILVA FLORIANO (REQUERIDO)

ZULMAR FLORIANO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010680-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOMES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034671-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANQUETA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE JARDIM DE PAULA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036855-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BEZERRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 
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de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008163-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZE SILVA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030685-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

MIGUELINA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA BORGES OAB - MT7765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL CID DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043565-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STILO CONSULTORIA TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045020-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043463-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAN CARLOS DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042226-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO (RÉU)

ALEXANDRE PEDERSOLI (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039845-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELPIDIO SPIEZZI JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036984-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036984-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME RÉU: LOTERICA NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA - ME As partes pugnam pelo julgamento antecipado da 
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lide, uma vez que entendem que o feito encontra-se devidamente instruído. 

Assim, voltem-me os autos conclusos para sentença. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060821-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SANTIAGO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060821-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARLENE SANTIAGO MAGALHAES REQUERIDO: ANA 

PAULA RODRIGUES OLIVEIRA A parte autora pugna pela citação por edital 

do requerido. No entanto, entendo que a citação por edital deve ser 

realizada somente depois de esgotados todos os meios para se encontrar 

o réu. Apenas quando exauridas as possibilidades de uma citação 

pessoal deverá o juízo determinar a diligência por edital, por se tratar de 

citação ficta, destinada a cumprir formalidade processual. Assim, indefiro 

o pedido de citação por edital. De ofício realizei busca por meio do sistema 

INFOJUD e localizei o seguinte endereço: Rua N, quadra 12, nº 20 – Bairro: 

Atalaia, Mirassol D’Oeste/MT, conforme extrato anexo. No mais, em petição 

inicial de Id. 27613037 a autora pugnou pelo parcelamento das custas 

processuais. A respeito do pedido de parcelamento das custas 

processuais do preparo, verifica-se a seguinte previsão contida 

Provimento n°41/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso, 

in verbis: Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, 

na forma da lei. (...) § 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades 

do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar 

pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. § 7° O 

parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz. Diante disto, defiro o parcelamento das custas 

processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) parcelas mensais, conforme 

requerido. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do 

CPC). Após o recolhimento, Cite-se e intime-se a parte requerida no 

endereço em anexo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

04/05/2020, às 11h30 – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1000895-37.2020.8.11.0041 

Autor: ANNA CLAUDIA FERREIRA DE CASTRO SANTOS Réu: MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2020, 

às 12h00 - Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015073-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON BERTOLASSI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042951-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030817-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. A. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA SANTOS OAB - 941.517.091-34 (REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046496-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE IBANEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o laudo/avaliação ID 

26399137, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037868-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEOCINA DE CARVALHO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015690-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte EMBARGADA/REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar 

acerca dos embargos de declaração interpostos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001106-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DE ALMEIDA CANSADO OAB - 015.004.941-27 

(REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001106-73.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANAH LUYSA GOMES DE CAMPOS REPRESENTANTE: LUCIANA GOMES 

DE ALMEIDA CANSADO RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001161-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. P. (AUTOR(A))

L. C. D. P. (AUTOR(A))

L. C. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001161-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CASSIO DE PADUA, LUCAS CASSIO DE PADUA, BENJAMIN CASSIO 
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DE PADUA RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023651-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018816-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS JUNIOR FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010456-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038475-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033561-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032813-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYNA CAROLINA DA SILVA CARMO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032813-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAYNA CAROLINA DA SILVA CARMO EXECUTADO: TOKIO MARINE 

BRASIL SEGURADORA S.A. Intime-se o devedor, para pagar o débito no 

prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018671-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVISON BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018671-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IVISON BATISTA DOS SANTOS EXECUTADO: SEGURADORA LÍDER 

Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MATHEUS BASTOS KOHLHASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012737-48.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIO MATHEUS BASTOS KOHLHASE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca de petição e documentos de ID 

27859921. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010040-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010040-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 27683674. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038316-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIZ TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27331550, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047248-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON (AUTOR(A))

ADELINDE OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LEDA OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL SANTANA SALIONI OAB - MT18541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADBAR DA COSTA SALLES (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1046677-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Outros Interessados:

CONFRIGO ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO - EIRELI (CONFINANTES)

Ely Ancheschi (CONFINANTES)

COIMBRAL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

(CONFINANTES)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060471-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060459-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060418-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1057584-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA PROENCA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO SOUZA DA SILVA (REU)

JANAINA LUIZA ROSA DA SILVA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022911-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE AUXILIADORA DE JESUS ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre resposta de 

ofício - id. 28010913, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1056308-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SANTIAGO DE BRITO TONDATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARA DA SILVA SANTOS OAB - MT25746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre resposto de 

ofício - id. 28011341, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053762-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055949-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055990-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060028-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1046356-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO HENRIQUE COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048187-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIZA SALES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034169-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISANE SOUZA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA (REU)

CLAUDISON RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027607-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRENE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 27226335, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007916-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041258-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DA COSTA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA PEREIRA BORGES (REQUERIDO)

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1044941-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre resposta ao 

ofício enviado ao Banco do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001529-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. D. A. (AUTOR(A))

G. I. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDRESSA IGLESIA OAB - 989.725.101-49 (REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

escola pueri domus cuiabá (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001529-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

N. I. D. A., G. I. D. A. REPRESENTANTE: CARLA ANDRESSA IGLESIA REU: 

ESCOLA PUERI DOMUS CUIABÁ Vistos etc. A unidade escolar onde as 

requerentes pretendem ser matriculadas cobram mensalidades com 

valores incompatíveis com a alegada impossibilidade de pagamento das 

custas judiciais, não se prestando à prova da hipossuficiência a simples 

juntada de cópia de carteira de trabalho (Id. 28011651). Desta feita, 

intimem-se as autoras para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem nos 

autos os elementos aptos a comprovar o preenchimento dos 

pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento desse pedido. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data do registro no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001396-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON EDEGAR WEIRICH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CALVITTE WEIRICH OAB - PR68223 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001396-88.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LAERSON EDEGAR WEIRICH REU: MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa 
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judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001495-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (REU)

BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001495-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DE PADUA SILVA REU: BAU HOLDINGS E PARTICIPACOES 

SOCIETARIAS LTDA, MAURICIO MIRANDA DE MELLO Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. ii) Junte nos autos todos documentos 

pessoais em nome de Antonio de Padua Silva e todos documentos 

necessários para propositura da presente ação. Advirto ao autor que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000672-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO MEDEIROS DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000672-84.2020.8.11.0041 LUCAS 

EDUARDO MEDEIROS DA ROCHA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se 

a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, 

às 08h45 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001402-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA MATA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP (REU)

CONDOMINIO RUBI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001402-95.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISLENE DA MATA E SILVA REU: CONDOMINIO RUBI, HOLDER 

ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15(quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos do 

art.99, §2º do CPC, devendo juntar aos autos documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sob pena de ser 

indeferida a justiça gratuita. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023767-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO MARIO NAZARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023767-85.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA IEDA DA SILVA REQUERIDO: ENIVALDO MARIO 

NAZARIO Extrai-se dos autos que o imóvel objeto da ação ainda se 

encontra registrado em nome do pai do requerido, o de cujus MANOEL 

NAZÁRIO, cujo espólio não foi objeto de inventário e partilha. Desta feita, 

chamo o feito à ordem, e determino a intimação da parte autora, para 

requerer a citação dos demais herdeiros do mencionado falecido, ou do 

inventariante do espólio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo (art. 115, parágrafo único, do CPC/15). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026871-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO (EXECUTADO)

A. MARIA MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026871-51.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING EXECUTADO: A. MARIA 

MINHOLO FIERRO - COSMETICOS - ME, ANDREA MARIA MINHOLO FIERRO 

Indefiro o pedido de Id. 26275515, visto que a executada ANDREA MARIA 

MINHOLO FIERRO não foi citada como determinado no despacho de Id. 

22194421. Intime-se o exequente para fornecer o endereço da referida 

executada, no prazo de 5 (cinco) dias. Com as informações, expeça-se 

mandado de citação tendo em vista a sua inclusão no polo passivo da 

presente ação de execução. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1036903-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL FELICIANO MOREIRA OAB - MT6833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIORAN ATAIDE PASSOS (REQUERIDO)

J. B. DO NASCIMENTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036903-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CIRLENE DA CRUZ SILVA REQUERIDO: J. B. DO 

NASCIMENTO COMERCIO - ME, DIORAN ATAIDE PASSOS Intime-se a 

autora para dar prosseguimento ao feito requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023000-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELZUITE MIKNOW SEBASTIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA OAB - CE26843 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN IMPLANTES CUIABA (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023000-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDELZUITE MIKNOW SEBASTIAO REU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO 

LTDA - ME, ORAL SIN IMPLANTES CUIABA, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - 

ME I - Defiro o pedido de Id. 23643058. Assim, retifique-se o polo passivo 

da presente ação para que conste de forma correta os nomes das 

empresas requeridas: - JK Implantes e Ortodontia Ltda. (CNPJ 

30.792.996/0001-86); - Oral Sin Franquias S.A. (CNPJ 

17.539.329/0001-28); II - Por outro lado, indefiro o pedido da autora de Id. 

24550012, visto que compete a mesma diligenciar para localizar endereço 

atualizado da requerida O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA – ME. 

Intime-se a autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023380-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE DOS REIS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023380-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TACIANE DOS REIS SILVA REU: ARVOREAR FERT - NUTRICAO VEGETAL 

LTDA - ME Considerando a carta de intimação expedida para o endereço 

na inicial retornarem com a informação de “desconhecido”, intime-se a 

autora na pessoa de seu advogado devidamente constituído para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005440-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OECIA ALTAMIRA SOARES - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005440-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE REU: OECIA ALTAMIRA SOARES - ME Ante a petição da autora (Id. 

24940601) e a não localização do réu nos novos endereços (Id. 24821157 

e 22100979), expeça-se edital de citação da requerida OECIA ALTAMIRA 

SOARES - ME (CNPJ nº 15.059.312/0001-48), com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos. Faça 

constar no edital de citação que, ocorrendo revelia, será nomeado curador 

especial para defesa dos interesses dos réus. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053853-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIREMA DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026661-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (EXECUTADO)

VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO (EXECUTADO)

FABIO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026661-97.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA EXECUTADO: FAUSTO GIROTTO 

RIBEIRO, RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO, FABIO GIROTTO 

RIBEIRO, VIRGINIA FERREIRA RODRIGUES CARNEIRO Intime-se o autor 

para comprovar a publicação do edital de citação da requerida RAQUEL 

FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO, expedido no Id. Id. 19274112, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos para analisar o pedido de 

I. 24698977. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020989-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEIR ALVES PENHA (REQUERENTE)

DOMIS NICOLLETI SILVA (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE FRANCA (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WILZA APARECIDA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ERACINDA MARIA DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RUBENS SANTIAGO PINHO (REQUERENTE)

ELPIDIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s) para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020700-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CESAR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA SIMOES PEREIRA (REU)

JULIO CESAR PEREIRA (REU)

JUSSARA SIMOES PEREIRA VILELA (REU)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO OAB - MT15372 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018917-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027674-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027674-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

M. D. S. B. REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I – Intime-se o 

autor para manifestar sobre a certidão de Id. 22616959, no prazo de 15 

(quinze) dias. II - Decorrido o prazo e permanecendo os autores inertes, 

intimem-se para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022897-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OACI MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

AIDIR JANUARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

BENEDITO HELENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BERENICE DE FATIMA PIEDADE MARIM (AUTOR(A))

DANIEL AUGUSTO CAMPOS (AUTOR(A))

OSVALDO MANOEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO DE JESUS MARIM (AUTOR(A))

MAURI PADILHA LEITE (AUTOR(A))

MIRTES MARIA MACEDO LEITE (AUTOR(A))

ANTONIA MARTINS DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

BERNADETE FARIAS RODRIGUES (AUTOR(A))

NEUZALINA GARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022897-40.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

BERNADETE FARIAS RODRIGUES, NEUZALINA GARCIA DA SILVA, 

ANTONIA MARTINS DA SILVA DIAS, MAURI PADILHA LEITE, MIRTES 

MARIA MACEDO LEITE, OSVALDO MANOEL DE OLIVEIRA, ANTONIO DE 

JESUS MARIM, BERENICE DE FATIMA PIEDADE MARIM, DANIEL AUGUSTO 

CAMPOS, AIDIR JANUARIA DA SILVA, ANA DA SILVA ARAUJO, 

BENEDITO HELENO DE OLIVEIRA, OACI MARIA DE OLIVEIRA REU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Considerando que foi negado provimento ao Recurso 

de Agravo de Instrumento nº 1010688-60.2019.8.11.0000 para manter a 

decisão proferida no Id. 21320928, conforme se verifica do acórdão 

acostado no Id. 25693557, remetam-se os autos para uma das Varas da 

Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas, para que lá seja 

analisado o pedido de ingresso da CEF no feito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1011893-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CRIADO HERVATIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE CASSIA HERVATIM DA SILVA OAB - MT24474/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ FELIPE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011893-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO CRIADO HERVATIM REU: JOSÉ FELIPE DA SILVA Intime-se o autor 

para manifestar obre as petições de Id. 25276687 e 25702698, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029708-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO BRITO (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031121-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR MIDIA PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027245-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO RODRIGUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036606-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS DE FREITAS PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005066-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO OLIVO PERLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT0017040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CAMPOS MOREIRA (REU)

P. C. B. (REU)

ALESSANDRO NICOLAU SANTIN (REU)

TATIANE CAMPOS MOREIRA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os documentos 

juntados pelo Sr. Salim Kamel Abou Rahal, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1050751-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VILA BELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE HELDT (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001603-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE PIERRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONI DE ARRUDA PINTO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001603-87.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE LUIZ DE PIERRI REU: JONI DE ARRUDA PINTO Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos 

seguintes termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1041727-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BARROS E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041727-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA EXECUTADO: 

EDERSON BARROS E SILVA Recebo a emenda à inicial. Intime-se o 

devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1032612-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X-APPS SOFTWARE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032612-04.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONECSOFT INFORMATICA LTDA - ME REQUERIDO: 

X-APPS SOFTWARE EIRELI Intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação (Id. 24545252), no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018545-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY SANTANA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018545-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELINEY SANTANA VIANA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Acerca dos elementos juntados com a impugnação à contestação (Ids. 

18455186 a 18455954), manifeste-se a requerida, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 437, §1º, do CPC/15). Após, voltem os autos conclusos para o 

saneamento do processo. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027695-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIDMAR ASSIS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27231442, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027418-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVA FERREIRA DUARTE BROM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 
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de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27211417, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027425-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038024-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DE ALMEIDA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037701-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANESSA SIZENANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27333269, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025062-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE RODER ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017951-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024970-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024962-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO MANOEL DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27153935, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026856-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 233 de 2237



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 27123122, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1022184-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRE DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

CINTIA QUERENTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SANCHES DE OLIVEIRA (REU)

ADONIAS CRISOSTIMO DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

SAMANTA DUARTE VIEIRA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELZA PEREIRA PONTES (CONFINANTES)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025141-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

27142575, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020396-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. A. C. D. C. (AUTOR(A))

ELAINE CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026957-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEONOR DE MELO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017414-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURI DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009569-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034381-47.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GENI MARIA XAVIER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031148-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial 

complementar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020768-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020768-62.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSIAS DE ALMEIDA, CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA Defiro o pedido contido 

no id nº. 6080900. Expeça-se novo mandado de Busca e Apreensão do 

veículo marca Toyota Corola XEI 2.0 Flex, Placa FME-2939 a ser cumprido 

no endereço: Rua 13 de Junho, nº. 590, Bairro Centro, Cuiabá – MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008495-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE RONEY DE LARA PINTO (EXECUTADO)

DALVA DE LARA PINTO COSTA (EXECUTADO)

JUAREZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Diante do princípio da instrumentalidade das formas, torna-se necessário, 

antes de decidir os embargos de declaração que objetivam a reforma do 

julgado, que ao embargante se manifeste, expressamente, se a parte 

embargada cumpriu o acordo homologado na sentença embargada, a fim 

de evitar atos processuais desnecessários, caso tenha sido cumprido. 

Intime-se o Banco do Brasil para se manifestar a este respeito, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2019. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061210-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061210-65.2019.8.11.0041 WILLIAN 

SANTOS ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 10h30 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057902-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON TAKEISHE KIKUTA (REU)

MARINA TIEKO KIKUDA MITANI (REU)

NEUSA TIOKO KIKUDA (REU)

NELSON HIROSHI KIKUTA (REU)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057902-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE REU: NEUSA TIOKO 

KIKUDA, NELSON HIROSHI KIKUTA, WILSON TAKEISHE KIKUTA, MARINA 

TIEKO KIKUDA MITANI Por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Indefiro o pedido de 

averbação premonitória, uma vez que ainda não há título executivo, 

conforme preconiza art. 828 do CPC. Defiro o pedido da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYLCE MEYRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (REU)

Lindolfo Macedo de Castro (REU)

KARINA CAVALCANTE ROCHA (REU)

Mariza Macedo de Castro (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001646-24.2020.8.11.0041. AUTOR: 

NYLCE MEYRE DA SILVA REU: MARIZA MACEDO DE CASTRO, KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO, MELQUISEDEC 

JOSE ROLDAO Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001668-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO CORREA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001668-82.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

OLIVEIRA CASTRO E PEIXOTO ADVOGADOS ASSOCIADOS REU: 

CARLOS AUGUSTO CORREA DE OLIVEIRA Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

art. 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001697-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NYTRON INTERNACIONAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIMARIA CONTINENTAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001697-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NYTRON INTERNACIONAL LTDA REU: REGIMARIA CONTINENTAL 

PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - ME Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061221-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COSTA SAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061221-94.2019.8.11.0041 MARCELO 

COSTA SAVI PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24/06/2020, às 10h45 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 
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inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019859-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELCARO HOTEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024909-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO BUGNOTTO (REU)

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024909-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES REU: P.P DE SOUZA EIRELI - 

ME, CLENIO BUGNOTTO Chamo o feito à ordem. Recebo a emenda à inicial 

com relação a qualificação dos demais requeridos constantes na petição 

inicial, todavia, não cadastrados no polo passivo do sistema PJE. Assim, 

determino a retificação do polo passivo para que sejam incluídos os 

requeridos JOSÉ ANTONIO ALVES PARAISO, JOSE MÍGUEL, PAULO 

PARAISO DE SOUZA e LARISSA, devidamente qualificados no Id. 

25410194, bem como a exclusão do polo passivo P.P DE SOUZA EIRELI – 

ME por não ser parte. Em seguida, expeça-se mandado de citação dos 

requeridos acima citados nos endereços declinados 25410194. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038242-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE NEVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES OAB - 957.911.081-68 

(PROCURADOR)

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CURTUME JANGADAS S/A (EXECUTADO)

MARCELL TONDIN - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038242-41.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SIRLENE NEVES DOS SANTOS PROCURADOR: ELIANE QUEIROZ DA 

SILVA SOARES EXECUTADO: CURTUME JANGADAS S/A, MARCELL 

TONDIN - EPP Intime-se a exequente para que informe sobre a retirada da 

prótese na data aprazada, bem como para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1042033-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA OAB - MT10202/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042033-52.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DULCEMAR GALDINO DELGADO JUNIOR Chamo o feito à 

ordem. Trata-se de pedido de expedição de Alvará Judicial para 

levantamento de joias na Caixa Econômica Federal – CEF em decorrência 

do Contrato de Penhor nº 1695.210.00038294-6, celebrado em 

25/02/2014, com vencimento em 16/11/2017, pelo de cujus Dulcemar 

Galdino Delgado (pai do autor), o qual já foi quitado em 05/03/2018. 

Verifica-se que o autor requereu os benefícios da justiça gratuita, 

contudo, não trouxe documentos que demonstram a sua condição de 

hipossuficiente. Assim, intime-se a parte autora para juntar aos autos 

documentos comprobatórios a fim de demonstrar a hipossuficiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). Por fim, considerando que o contrato de penhor foi efetuado 

na Caixa Econômica Federal-CEF, localizada na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, nº 2.300, Cuiabá/MT, CEP 78.005-000, intime-se o 

requerente para regularizar o polo passivo, incluindo a Caixa Econômica 

Federal. E ainda, a inclusão dos demais herdeiros elencados no Id. 

20213789, como interessados. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036178-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

A. C. S. V., TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da petição de ID 

27951649. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para análise 

do pedido de levantamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010104-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010104-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO MOREIRA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Chamo o feito à ordem, pois analisando os autos 

verifico que o advogado da parte executada não está cadastrado nos 

autos para receber intimações. Assim, determino a inclusão do causídico 

FERNANDO CESAR ZANDONADI, inscrito na OAB/MT sob o nº 5736/O. 

Nesse contexto, intime-se a executada para manifestar sobre o saldo 

remanescente mencionado na petição de Id. 24236795, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036977-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ALEXANDRE (AUTOR(A))

VANESSA ALEXANDRE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO RODRIGO XAVIER MARTINS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036977-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

NEUSA ALEXANDRE, VANESSA ALEXANDRE GOMES REU: CASSIO 

RODRIGO XAVIER MARTINS I – Intimem-se as autoras para manifestarem 

nos autos considerando a certidão de Id. 25957489 e requere o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. II - Decorrido o prazo e 

permanecendo as autoras inertes, intimem-se para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, III do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1031389-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031389-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FEDERACAO ESPIRITA DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: O S 

INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME Intime-se a autora para dar 

prosseguimento ao feito requerendo o que de direito, no prazo de 15 

(quinze). Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007947-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007947-21.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: 

LAURO DIAVAN NETO, DANIELA CAROLINA DIAVAN, ECLAIR DIAVAN 

Defiro o pedido do autor de Id. 27273127. Dessa forma, expeça-se novo 

mandado de citação, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça, para os 

requeridos: - LAURO DIAVAN NETO, no endereço localizado na Avenida 

Marechal Deodoro, nº 1098, apartamento 6, Centro Norte, Cuiabá/MT, 

CEP:78005100; - DANIELA CAROLINA DIAVAN, no endereço localizado na 

Avenida Marechal Deodoro, nº 1098, apartamento 6 e 15, Centro Norte, 

Cuiabá/MT, CEP:78005100; Intime-se o autor para recolher o valor 

correspondente da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049776-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA QDO DE CUIABA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR E SILVA (REU)

RICARDO DA COSTA SILVA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037700-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA DE LIMA GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES EMRICH CAMPOS OAB - GO7065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FABIANO MODENA MARTIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060026-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO NOBRES FM LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059418-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRIGIERI FILHO (REU)

JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053922-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

DANIELA LOPES CRISORTEMO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061549-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. S. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061549-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS REQUERIDO: SUL AMERICA 

SEGURO SAUDE S.A. O relatório médico anexado no Id. 27854949, 

informa que o autor está internado em UTI e apresenta instabilidade clínica, 

sem condições de alta hospitalar, o que demonstra a impossibilidade, 

momentânea, de a requerida cumprir a medida liminar. Desta feita, defiro 

em parte o pedido formulado na petição Id. 27900331, para determinar a 

intimação da requerida para que, independente de nova decisão judicial, 

providencie o fornecimento do serviço “homecare” ao requerente, tão logo 

os médicos que o acompanham atestem a possibilidade de sua saída da 

UTI, sem riscos iminentes à sua saúde. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008907-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006881-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON VENANCIO JORGE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pela parte 

requerida, referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029678-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MELLO JUNQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOEGE DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE ALCIR PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029678-73.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO MELLO JUNQUEIRA EXECUTADO: JOSE ALCIR PAULINO, 

LOEGE DE SOUZA Defiro o pedido do autor de Id. 26066756. Expeça-se 

ofício ao Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA, 

para que forneça informações sobre a quantidade de madeira ainda 

disponível para retirada e seu valor de mercado, por metro cúbico, com 

relação aos manejos florestais operados pelo executado José Alcir 

Paulino, nos processos abaixo relacionados: - AUTEX 2501/2019: 

Fazenda Amália I, DATUM: SIRGAS2000 – W:58:38:22,61 – S:11:56:33,19; 

- AUTEX 2821/2019: Fazenda Amália I, DATUM: SIRGAS2000 – 

W:58:38:22,61 – S:11:56:33,19; Após, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040205-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040205-84.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

EMBARGADO: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL Intime-se o 

embargante para manifestar sobre a certidão de Id. 26234575, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000324-71.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL SA Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012930-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012930-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGUILERA AUTOPECAS LTDA REU: AZAFENETTO TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME Defiro o pedido de Id. 26194297. Decorrido o prazo, 

intime-se o autor para fornecer o endereço da parte requerida em 5 

(cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061299-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DOS SANTOS VARANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061299-88.2019.8.11.0041 CLEIDE DOS 

SANTOS VARANDA MORAES PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 24/06/2020, às 11h00 - Conciliação 08, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062120-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MAIKELLY SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062120-92.2019.8.11.0041 EMILLY 

MAIKELLY SOUZA XAVIER PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 11h15 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062120-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY MAIKELLY SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062120-92.2019.8.11.0041 EMILLY 

MAIKELLY SOUZA XAVIER PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 11h15 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000943-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE LIDIA SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000943-93.2020.8.11.0041 ELAYNE 

LIDIA SANTANA DE ARRUDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 11h30 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000977-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000977-68.2020.8.11.0041 SIMONE 

RODRIGUES DE MORAES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 11h45 - Conciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001345-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001345-77.2020.8.11.0041 EDILSON 

DOS SANTOS CHAVES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 12h00 - Comciliação 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057545-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1057545-41.2019.8.11.0041 JOSE 

FERREIRA GONCALVES SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 09h15 - 

Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061328-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY GLORIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061328-41.2019.8.11.0041 

Autor: DORACY GLORIA DA SILVA Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 04/05/2020, às 09h30 - Conciliação 

06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 
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posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061266-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR DA CRUZ FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061266-98.2019.8.11.0041 YGOR DA 

CRUZ FERREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24/06/2020, às 09h15 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061274-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061274-75.2019.8.11.0041 GUILHERME 

SALOMAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

24/06/2020, às 09h30 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061362-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO NOGUEIRA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061362-16.2019.8.11.0041 ANDRE 

RICARDO NOGUEIRA PESSOA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 10h00 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 
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CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061371-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061371-75.2019.8.11.0041 JOSE 

SANTANA DE BARROS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 10h15 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061405-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON GONCALVES PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061405-50.2019.8.11.0041 ALLYSON 

GONCALVES PRADO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 10h30 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061465-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GERMANO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061465-23.2019.8.11.0041 CARLOS 

GERMANO PEREIRA LIMA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 10h45 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 
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termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009497-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTUDIO BETA MOBILIARIO URBANO EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA MARREIROS DA SILVA OAB - SP380017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009497-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ESTUDIO BETA MOBILIARIO URBANO EIRELI - ME EXECUTADO: SUPREMO 

ITALIA INCORPORACOES LTDA Intime-se o exequente para manifestar 

sobre a petição de Id. 26279397, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061470-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS BRITO FACHINETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061470-45.2019.8.11.0041 ERICK 

VINICIUS BRITO FACHINETO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24/06/2020, às 11h00 - Conciliação 09, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061499-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DONIZETTI MILLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061499-95.2019.8.11.0041 MARCOS 

DONIZETTI MILLER SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 09h00 - 

Conciliação 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061503-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA COSTA VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061503-35.2019.8.11.0041 EVA COSTA 

VEIGA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 12h00 - Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 
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comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061559-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PERPETUO VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1061559-68.2019.8.11.0041 LUCAS 

PERPETUO VEIGA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062219-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINA FRANCISCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062219-62.2019.8.11.0041 CELESTINA 

FRANCISCA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062224-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR ALOIZIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062224-84.2019.8.11.0041 AGENOR 

ALOIZIO DE ARRUDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h30 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 
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comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062322-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062322-69.2019.8.11.0041 JOSE 

CARLOS RODRIGUES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h45 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062392-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACSA MADALENA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1062392-86.2019.8.11.0041 ACSA 

MADALENA SILVA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 09h30 - 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000141-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000141-95.2020.8.11.0041 

ROSANGELA FERNANDES DA SILVA CLARO S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, 

às 10h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 
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injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE RONDON DACONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000162-71.2020.8.11.0041 ROSEANE 

RONDON DACONCEICAO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 10h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000412-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000412-07.2020.8.11.0041 MARCIO 

RAMOS DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 11h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000472-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000472-77.2020.8.11.0041 JOSE 

WILSON DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 11h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 
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comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000478-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNO AMORIM HENRIQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000478-84.2020.8.11.0041 FAGNO 

AMORIM HENRIQUE SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 11h30 - 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000496-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE JESUS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000496-08.2020.8.11.0041 ANTONIO 

CARLOS DE JESUS ALMEIDA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, 

às 11h45 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000518-66.2020.8.11.0041 SEBASTIAO 

MARIA FERREIRA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 12h00 - 

Conciliação 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000528-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAUL DE AUGUSTINHO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000528-13.2020.8.11.0041 ISAUL DE 

AUGUSTINHO FILHO SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 08h00 - 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZE AMORIM BRETAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000627-80.2020.8.11.0041 MARILZE 

AMORIM BRETAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 08h15 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000637-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR ELSO DO NASCIMENTO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000637-27.2020.8.11.0041 ALAOR 

ELSO DO NASCIMENTO OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 08h30 - Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 251 de 2237



vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOAQUIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000679-76.2020.8.11.0041 EDIVALDO 

JOAQUIM DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 09h00 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000725-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1000725-65.2020.8.11.0041 MARIA 

SOUZA DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 09h15 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001001-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE DA CRUZ PEREIRA DE VALOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001001-96.2020.8.11.0041 ANA 

KAROLINE DA CRUZ PEREIRA DE VALOES PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 09h45 - Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001010-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEAS DE ABREU LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001010-58.2020.8.11.0041 OZEAS DE 

ABREU LIMA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 10h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001032-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDAIR RODRIGUES CASSEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001032-19.2020.8.11.0041 VALDAIR 

RODRIGUES CASSEL PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 11h00 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001037-41.2020.8.11.0041 MATEUS 

MONTEIRO DOS SANTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 11h15 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001074-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUITOR JULIANO DA CRUZ SALDANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001074-68.2020.8.11.0041 RUITOR 

JULIANO DA CRUZ SALDANHA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 11h45 - Conciliação 04, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001081-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZAIR PEREIRA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001081-60.2020.8.11.0041 OZAIR 

PEREIRA BISPO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 12h00 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001113-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKE BRUNO LEITE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001113-65.2020.8.11.0041 MIKE BRUNO 

LEITE PEREIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2020, às 08h00 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001384-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLI PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001384-74.2020.8.11.0041 GRAZIELLI 

PATRICIA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h15 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMENYK LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001452-24.2020.8.11.0041 DOMENYK 

LUIZ DA SILVA SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

de conciliação designada para o dia 25/06/2020, às 08h30 - Conciliação 

05, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001544-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001544-02.2020.8.11.0041 FERNANDO 

DO NASCIMENTO SALES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 08h45 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 
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do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001568-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS LEIDNEI SOUZA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1001568-30.2020.8.11.0041 MATEUS 

LEIDNEI SOUZA CRUZ PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 09h00 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058129-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE AMORIM JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1058129-11.2019.8.11.0041 JOSE 

ROBERTO DE AMORIM JUNIOR SEGURADORA LÍDER Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2020, 

às 09h30 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060494-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AVELINO MIRANDA DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1060494-38.2019.8.11.0041 ANTONIO 

AVELINO MIRANDA DE CAMPOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2020, às 09h45 - Conciliação 05, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051849-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE BARROS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1051849-24.2019.8.11.0041 JAIME DE 

BARROS ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 10h00 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055633-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN SAMPAIO BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1055633-09.2019.8.11.0041 DORIVAN 

SAMPAIO BERNARDES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25/06/2020, às 10h15 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036984-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036984-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GLAUCIA OLIVEIRA BARBOSA - ME RÉU: LOTERICA NOSSA SENHORA 

APARECIDA LTDA - ME Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 11h00 – 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 
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por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034644-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034644-16.2018.8.11.0041. 

RECONVINTE: NICOLAU DA SILVA RECONVINDO: BANCO CETELEM S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/01/2019, às 11h30 – Sala: Conciliação 01, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018671-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVISON BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1018671-84.2019.8.11.0041 IVISON 

BATISTA DOS SANTOS Seguradora Lider Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 25/10/2019, às 09h20, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036178-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANY VICENTE DE MAGALHAES AMARAL (AUTOR(A))

A. C. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1036178-92.2018.8.11.0041 A. C. S. V. e 
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outros PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 24/01/2019, às 08h48, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 22 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 19/02/2019, às 

8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002075-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (AUTOR(A))

EUSTACIO FLORENCIO (AUTOR(A))

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

NILDE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

JOSE BATISTA BUENO (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO FRANCISCO (AUTOR(A))

NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA (AUTOR(A))

JOANA LEITE SABOIA (AUTOR(A))

LILA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

GERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELINA AGUIAR FLORENCIO (AUTOR(A))

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002075-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DALVO DOS ANJOS LIMA, EUSTACIO FLORENCIO, CELINA AGUIAR 

FLORENCIO, GERSON JOSE DOS SANTOS, SIRLENE DE ORLANDO DOS 

SANTOS, NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA, NILDE ARRUDA LEITE, 

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO, JOANA LEITE SABOIA, ESTER 

DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA, LILA LEITE DE ARAUJO, JOSE 

ALBERTO FRANCISCO, JOSE BATISTA BUENO RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003551-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORLEI VITORASSI (EXECUTADO)

SIRLEY STEDTEN VITORASSI (EXECUTADO)

MARIA LURDES VEZIGN AZZI (EXECUTADO)

SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI (EXECUTADO)

ANTONIO MARIO VEZIGNAZZI (EXECUTADO)

ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI (EXECUTADO)

ANTONINHA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ARDUINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência), 

conforme ofício nº 19/2017 (Ids. 9469701 e 9469734).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022266-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022266-96.2016.8.11.0041 

AUTOR: SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO 

OESTE DO BRASIL REQUERIDO: DENIS SPERAFICO Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

04/02/2019, às 12h30 – Sala: Conciliação 03, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023903-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023903-82.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Tendo em vista que o despacho de Id. 

9453137 foi feito erroneamente, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023898-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ELISABETE SANTOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023898-60.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: ADRIANA ELISABETE SANTOS AMORIM REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. 

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000439-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000439-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SEBASTIANA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020139-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020139-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 

12h00 – Sala: Conciliação 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010991-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 05/02/2019, às 08h00 – Conciliação 01, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011921-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/02/2019, às 8h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. 

Proceda-se com a retificação do polo ativo fazendo constar o nome 

indicado no ID 14208266. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014330-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014330-20.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 

Certifique-se o transcurso do prazo para a parte autora especificar as 

provas que pretendem produzir. Após, renove-se a conclusão para 

organização e saneamento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 

de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018545-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY SANTANA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018545-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELINEY SANTANA VIANA REQUERIDO: CLARO S.A. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 05/02/2019, às 09h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de outubro 

de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019098-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA AGUIAR LEMOS (AUTOR(A))

MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT6482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Ids. 9809906 e 9809943, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DUARTE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012533-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: TEREZA DUARTE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente 

após as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito 

será organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o 

deferimento das provas a serem produzidas em audiência de instrução e 

julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023015-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023914-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008703-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023767-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO MARIO NAZARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000324-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000324-71.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002835-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI LOPES ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039791-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC ANTONIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032783-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROSA DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044293-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOUGLAS VIEIRA ALENCAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO DE LIMA E SILVA OAB - MG164025 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018184-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDNEY OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011569-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA MATHEUS MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007961-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE RIBEIRO PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026367-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (REU)

JULIANE GUIOTTI GALVÃO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA OAB - DF28504 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026367-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENEIDE FERREIRA MENDES REU: JULIANE GUIOTTI GALVÃO, INSTITUTO 

DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Por motivo de foro íntimo, declaro-me 

suspeito para atuar no presente feito, nos termos do art. 145, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Encaminhe-se ao meu Substituto Legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))
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EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041668-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA ALVARES (REQUERIDO)

ROSELI MARIA DE JESUS ALVARES (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060459-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência). o DOCUMENTO 

JUNTADO NO id. 28047710, não confere com as partes destes autos.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002009-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BOM DESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO OAB - MT0018188A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002009-11.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA BOM DESPACHO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informar o valor objeto do contrato de empréstimo 

firmado entre as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1047295-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANNAIRA RODRIGUES OLIVEIRA DE MEDEIROS OAB - MT7964/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANA MORAES MIRANDA OAB - MT11943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047295-46.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Intimem-se as 

Partes para especificarem as provas que pretendem produzir no prazo de 

15 (quinze) dias, justificando-as, sob pena de indeferimento. Com estas 

providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for o 

caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030200-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOURENCO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030200-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADALBERTO LOURENCO ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Chamo o feito à ordem para análise da petição de ID. 

18911234. Defiro o pedido, expeça-se ofício ao Pronto Socorro de Várzea 

Grande/MT, para que informe a veracidade do boletim de atendimento, 

registro: 2546978, datado de 19/09/2016, em nome do paciente Adalberto 

Lourenço Arruda. No mais, determino a suspensão da perícia médica 

designada para o dia 28/01/2020. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Comunique-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019274-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEMA CIA DE PETROLEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FLAVIO BORGES BARRETO OAB - MG81629 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEO DA SILVA FLORIANO (REQUERIDO)

DURCILENE DA SILVA FLORIANO (REQUERIDO)

ZULMAR FLORIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019274-94.2018.8.11.0041. 
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REQUERENTE: ZEMA CIA DE PETROLEO REQUERIDO: LEO DA SILVA 

FLORIANO, ZULMAR FLORIANO, DURCILENE DA SILVA FLORIANO 

Indefiro pedido de citação por edital da parte requerida (Id. 27941919), 

visto que a finalidade da presente missiva era citação do requerido LEO 

DA SILVA FLORIANO para o pagamento da dívida, custas e despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no prazo de 3 (três) 

dias. Considerando a impossibilidade de citação do requerido consoante 

verifica-se das várias tentativas registrada nos autos, devolva-se a 

presente missiva ao juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033522-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Andreolla Materiais de Construção LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DALMOLIN OAB - RS57673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033522-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDREOLLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

REQUERIDO: RAFAEL ALEXSANDRO DA SILVA VILLAS BOAS 

Considerando que o autor intimado para manifestar sobre a resposta do 

ofício expedido (Id. 26624444), permaneceu inerte consoante certidão de 

Id. 28119159. Dessa forma, devolva-se a presente missiva ao juízo 

deprecante independente de cumprimento. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1052758-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BENEDITO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052758-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VITOR BENEDITO DE SOUSA REU: BANCO BMG S.A Intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação à contestação (Id. 28143068), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1041727-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE VERDAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON BARROS E SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007947-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

DANIELA CAROLINA DIAVAN (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032387-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032387-18.2018.8.11.0041 CELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 27 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1043390-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESIELE MIRANDA SALDANHA (AUTOR(A))

P. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar o interesse em executar a sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051436-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR SIQUEIRA COSTA (EXECUTADO)

MARGARIDA SCHMOELLER (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016815-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

EDIMAR JOEL DE OLIVEIRA MORAES OAB - 690.101.531-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1040284-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ROSA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA OJEDA CAMPOS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031515-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051401-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUIZ OLIVEIRA TEIXEIRA SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA OAB - MT21133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1052432-09.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR ARABI (AUTOR(A))

ANICE LIMA ARABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEA ARRUDA DOS SANTOS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1054382-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C G DOS SANTOS - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1132524 Nr: 24087-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN ALMEIDA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Conforme noticiado às fls. 128-131, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se alvará em favor da parte autora quanto aos valores 

depositados, observando-se os dados bancários de fl. 134.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 815857 Nr: 22306-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉZIA RONDON DE PAULA, ELMO ENGENHARIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, GENÉZIA RONDON 

DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, 

RODRIGO MARÇAL VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO, RODRIGO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, RENATO EULÁLIO FERNANDES - OAB:29.722 GO, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, RODRIGO MARÇAL 

VIEIRA E SILVA - OAB:31.444/GO, RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB:15547/MT

 Intimem-se as partes para que apresentem os seus dados bancários para 

fins de expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1360410 Nr: 21524-20.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH BENEDITA GOMES DE SOUZA, RITA DE 

CÁSSIA LEVENTI ALEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A, Lyvia Christina Miranda Pedroso - 

OAB:19654/O-MT

 Intime-se a parte autora para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca das petições de fl. 182 e fl. 183 e os documentos de fls. 184/227.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1137389 Nr: 26301-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Conforme noticiado às fls. 245-247, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se alvará em favor da parte autora quanto aos valores 

depositados, observando-se os dados bancários de fl. 250.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 703396 Nr: 38018-38.2010.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 268 de 2237



 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO PEREIRA DE CASTRO, Jeizifer Tavares Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO 

MATSUBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 813/826, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877890 Nr: 15377-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, WALCY PEREIRA 

MIRANDA, ANA MARIA BEZERRA, FUNDAÇÃO ABRIGO DO BOM JESUS, 

CLAUDIANE PEREIRA MIRANDA, MARIANE PEREIRA MIRANDA, SUZY 

KELLY DA SILVA RONDON, MARILEIDE CRESTANI RAIMUNDO, TANIA 

TEREZINHA LONDERO VILLETTI, ELVINA JORGE DO CARMO DO BRITO, 

LARISSA SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944-O, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a manifestação do perito de fls. 

695/697, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109527 Nr: 14494-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENDSS, SIRLENE NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME JANGADAS S/A, V. M. TONDIN 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - 

OAB:5300/B, ELSON DUQUES DOS SANTOS - OAB:14.234 / MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1014885 Nr: 29659-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO, LIGIS LINS BALIEIRO, CARLOS 

AUGUSTO MACHADO TEIXEIRA, LUCIO CARLOS AGUIAR SARDOUX, 

VANDERLEI MURILO BIANCHI, RAFAELA ROSTIROLLA BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16.377/MT

 Intimem-se as requeridas para apresentarem nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o extrato do saldo devedor dos autores, informando com 

clareza a existência de eventual quitação e/ou data de imissão na posse.

Cumpra-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 923929 Nr: 45805-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FELISBINO SCHOLZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIR BELMIRO ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323 OAB/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 230835 Nr: 341-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR FERNANDES DA COSTA, VAGNER SOARES 

SULAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169/MT, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - OAB:10081, 

Vagner Soares Sulas - OAB:8455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169/MT, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - OAB:10081

 Trata-se de cumprimento de sentença, em que foi realizada a tentativa de 

penhora on line na conta do executado, todavia, sem êxito.

 A parte exequente foi devidamente intimada para indicar bens passíveis 

de penhora, contudo, quedou-se inerte.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 921, III, CPC/15, suspende-se a execução quando o 

executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um ano (§1º).
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Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º).

Assim, considerando que o feito restou suspenso desde 14/10/2011, sem 

nenhuma manifestação do exequente, logo, tem-se por consumado o 

prazo prescricional intercorrente.

Da mesma forma, inviável a expedição de certidão de eventuais custas 

não recolhidas à PGE/MT, ante a patente ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução face à consumação da 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V c/c 487, II do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894147 Nr: 25993-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON TOCHIO FIGUEIREDO MATSUBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - 

OAB:23931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912740 Nr: 38684-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS DIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a manifestação do perito de fls. 

182/184, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897608 Nr: 28016-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANGELO MORELO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a manifestação do perito de fls. 

182/184, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873300 Nr: 12054-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono o feito, e intimo as 

PARTES AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via 

Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a manifestação do perito de fls. 

245/247, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922874 Nr: 45160-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIR BELMIRO ANASTÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMANI ZANIN JUNIOR - 

OAB:305.323 OAB/SP, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1154340 Nr: 33618-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA Sociedade 

Beneficente da Santa Casa da Misericórdia, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744226 Nr: 41252-91.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 704336 Nr: 39029-05.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR MARTINIANO BATISTA FILHO, 

TRANSLIBOM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, LAYR MOTA DA SILVA, VERA LÚCIA DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONZALEZ - OAB:4066/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3821/MT

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e estéticos, em que foi 

determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre a 

resposta do Ofício encaminhado ao DETRAN, a fim de obter o endereço da 

parte ré para citação, todavia, a parte autora manteve-se inerte, desde 

14/10/2011.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No caso, vislumbra-se que a parte autora abandonou o processo, apesar 

de devidamente intimada, restando o feito arquivado desde 14/10/2011.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o seu regular andamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.

Sem honorários. Eventuais custas restam prescritas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726676 Nr: 22498-04.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MENDONÇA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, 

SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acercados dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102048 Nr: 11373-63.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA GARCIA, ANDRE FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048131 Nr: 45513-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CELESTINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 119, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79622 Nr: 8570-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO BECCARI, Paulo Cesar Zamar Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELUFI TRANSPORTES RODOVIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Aurélio Zamar Taques - 

OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10510 Nr: 10260-36.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JORGE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, 

JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, TERENCIA SPEDITA 

SANTOS - OAB:6186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA MARÍLIA ALMEIDA 

SOUSA - OAB:OAB/MT 24.412, Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879565 Nr: 16546-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA TENÓRIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732000 Nr: 28151-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA THEREZA PLEIN PELEGRINI, ELDA DA SILVA, 

AIRTON LEMES DA SILVA, AMILTON LEMES DA SILVA, ENIO PELEGRINI, 

ALFREDO PELEGRINI, ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, OSMAR 

CONSALTER SCHENATTO, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO, 

ALEIXO SCHENATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 241/246, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1069610 Nr: 55235-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILDA ROSENDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:

 Intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a 

proposta de acordo feita pela ré para for fim à demanda, às fls. 192/193.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028372 Nr: 35992-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS NOLASCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820422 Nr: 26663-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1021175 Nr: 32520-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA CAMACHO, ELE MARIA KUHN, 

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES, SANDRA GEORGETTO, 

HUDSON MARCELO DA COSTA, PAULO ROBERTO BEZERRA MELLO, 

JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE, 

SEBASTIÃO FERNANDEZ, ADEMAR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA, ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID 

FARES, DIRETORIA DA SOCIEDADE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, LUIZA BORGES SILVA THÉ FREIRE - 

OAB:11.248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

Bianca Braga - OAB:14630, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, FILIPE MENEGUETI - OAB:26.428, HELLEN 

KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, JESSICA 

MELGES PESENTI - OAB:26.603, JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PATRICIA ALMEIDA 

CAMPOS BORGES - OAB:10.430, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO 

SANTOS - OAB:21.585, RENATA BRETAS OMAIS - OAB:6958, 

THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24748/O, THAYELLE CRISTINNE 

AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, VÊNDULA LOPES CORREIA - 

OAB:25631

 Defiro a substituição da parte falecida, como pede às fls. 780, FARES 

HAMED ABOUZEID FARES que tem seu inventário representado do 

inventariante Nabih Fares Fares.

Retifique-se a capa dos autos e intimem-se as partes.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 892365 Nr: 24806-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIELY EVELYN GONZAGA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA, JOÃO FELIX DIAS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, LUIZ 

ANTONIO ARAUJO JUNIOR - OAB:12244, PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial em relação aos 

réus Femina Prestadora de Serviço Médico Hospitalar Ltda e João Félix 

Dias. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do §2º do artigo 85 do CPC. Consigno que nos termos do 

artigo 98, §3º, do CPC/15, a exigência das verbas de sucumbência fica 

suspensa, por se tratar a parte autora de beneficiária da assistência 

judiciária, podendo ser exigida se, no prazo de 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

da gratuidade. JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por dano 

moral em relação à ré UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

pela conduta de recusa de cobertura em caso de urgência, condenado a 

ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença 

(Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condeno a ré ao 

pagamento de honorários de sucumbência ao patrono da autora, no 

percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1284724 Nr: 3172-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIG MERCADOS LTDA - FDL SERVIÇOS DE REGISTRO 

DE CADASTRO, INFORMATIZAZAÇÃO, VALTER JOSÉ KOBORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS TRINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 

PESSOAL LTDA, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, ROQUE 

ANILDO REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRUZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:17.147 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.752, ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA 

- OAB:13752, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - OAB:14859/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para INSTITUIR O 

COMPROMISSO ARBITRAL entre as partes, e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, valendo esta sentença como 

compromisso arbitral nos termos do §7º do artigo 7º da Lei 9.307/1996, o 

qual resta estatuído com as seguintes regras:a)Informações Judiciais 

sobre o litígio:- Processo nº3172-14.2018.811.0041 – Código 1284724 – 4ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.- Autora: EIG Mercados Ltda- 

Advogado: Marcio Cruz Nunes de Carvalho (OAB/DF 17.147)- Ré – Santos 

Treinamento e Capacitação de Pessoal Ltda- Advogado: Antonio Eduardo 

da Costa e Silva – OAB/MT 13.752b)A arbitragem será efetivada pela 

CÂMARA DE ARBITRAGEM DO MERCADO – CAM B3, situada na Praça 

Antonio Prado, 48, 6º andar, Centro, São Paulo/SP Edifício B3 – CEP: 

01010-901.c)Nomeio como árbitro único, dentre os árbitros do corpo da 

CAM, ARNOLDO WALD, doutor em direito com área de atuação em 

contencioso, Arbitragem, Direito Societário e Fusões e Aquisições, 

Mercado de Capitais, Direito Comercial, Contratos, Direito Internacional, 

Direito Administrativo e Direito Regulatório. Contato: Av. Pres. Juscelino 

Kubitschek, 510 , 8º andar. CEP: 04543 906. São Paulo-SP. Email: 

waldsp@wald.com.brd)A sentença arbitral será proferida na cidade de 

São Paulo/SPe)Objeto da Arbitragem: dirimir o litígio entre as partes em 

relação ao DISTRATO da Sociedade em Cotas de Participação SCP 

CRDD/MTf)As regras da arbitragem seguirão as disposições da Lei 
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9.307/1996 e o idioma será a língua portuguesa.g)Os custos e despesas 

com o compromisso arbitral, não tendo havido convenção, caberão à parte 

vencida na sentença arbitral. h)As custas e honorários do árbitro serão 

fixados conforme a tabela de custas e honorários vigente da CAM.i)Não 

haverá sucumbência no procedimento arbitral.Condeno a ré ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167563 Nr: 39051-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169242 Nr: 39814-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS WILLIAN WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:26419/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55.639-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE e o REQUERIDO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

para o dia 11/02/2020 às 09h, na Av. das Flores, número 843, sala 11, 1° 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá – Cuiabá/MT, para dar início aos trabalhos da perícia 

médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152296 Nr: 32683-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVANILDA NAZARIO DE OLIVEIRA, 

ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA, BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA, 

MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANTINHO LOTAÇÃO - TRANSPORTE 

RODOVIARIO CANTINHO LTDA, VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI - ME, 

NOBRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355-MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE e o REQUERIDO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

para o dia 24/03/2020 às 10h, na Av. das Flores, número 843, sala 11, 1° 

andar, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá – Cuiabá/MT, para dar início aos trabalhos da perícia 

médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078586 Nr: 594-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON MARQUES MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8.506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 267/269, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1087772 Nr: 5090-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, JAQUELINE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:21.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1093935 Nr: 7905-91.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALVA CELIRIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELE ROSANGELA LEMES 

- OAB:17.253MT, AMARO CESAR CASTILHO - OAB:4.384-B, ARTHUR 

PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - OAB:16335 OAB/MT, CARLOS 

ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - OAB:15.999/MT, DEYSE DE MORAIS 

CORREA - OAB:16820/MT, DOUGLAS LUIS ALENCAR DE FREITAS - 

OAB:14245, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - OAB:16543, GABRIEL 
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DAVID MARTINS SANTANA - OAB:20788/O, HENRIQUE PRADO DA 

CRUZ - OAB:21130, JOAO BONFIM BARROSO - OAB:12874, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A, OZANA 

BATISTA GUSMÃO - OAB:4062, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12.546/MT

 Conforme noticiado às fls. 139/141, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor da parte autora, 

mediante apresentação de dados bancários.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1108132 Nr: 13925-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR GOMES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFANIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:013158/DF, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A, PATRICIA FREYER - OAB:62325/RS

 Conforme noticiado às fls. 93/96, houve o pagamento da obrigação, e a 

parte autora apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem se 

manifestar (fl. 99).

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor da parte autora, 

mediante apresentação de dados bancários.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016046 Nr: 30161-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDA MARIA LEITE DE CARVALHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133, 

ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, Bruno Correa 

Sobrinho - OAB:22.029, FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 16.025, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

GABRIELA FERNANDES CAMPOS - OAB:17161/O, HELLEN KAROLINE 

DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LAÍS CAROLINE 

OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, LARISSA MICAELE BRANDÃO - 

OAB:26018/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7.715, LUÍZA 

FERRAZ CARRARA - OAB:367749, MARCELA SILVA ABDALLA - 

OAB:22712/O, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, Renata 

Bretas Omais - OAB:6958-MT, THAYELLE CRISTINNE AMORIM 

VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO D'ABINER FERNANDES - 

OAB:12.049 MT, VÊNDULA LOPES CORREIA - OAB:25.631/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051336 Nr: 47113-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO KENJI MOGARI, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - 

OAB:10871/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERENTE e REQUERIDO, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

para o dia 06/02/2020 às 15h, na Clínica Odontológica Especializada do 

dentista especialista Dr. Marcos Paulo Gama Correa Martins, localizado na 

Av. Cinco, Quadra 33, número 14, sala 03, Bairro Parque Cuiabá – 

Cuiabá/MT, para início das diligências periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035937 Nr: 39572-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAHE FRANÇA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 290/326, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1038847 Nr: 41030-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GLEIDSON FAVARETO, SARAIELY 

ALMEIDA FAVARETO, ELIZANGELA MARTA MACIEL, GLEIDSON 

FAVARETO JUNIOR, LVMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO TEIXEIRA E GOIS, ELAINE 

APARECIDA AGUIAR FONSECA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322

 Defiro como pede às fls. 310.

Intime-se o requerido para depositar a primeira parcela dos honorários 

periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, dê-se vista dos autos ao perito para proceder a perícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10449 Nr: 14648-79.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno Kneip Rosa - 

OAB:6960/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto às fls. 254/260, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453107 Nr: 25069-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ACACIO RODRIGUES, ALESSANDRO 

JACARANDA JOVE, VALMIR DIAS GUIMARÃES, HELDER DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, ASSIS SOUZA OLIVEIRA - OAB:8107/MT, 

JACKSON WILLIAN DE ARRUDA - OAB:6.369/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 25069-79.2010.811.0041, 

Protocolo 453107, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769012 Nr: 21953-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMINIO LUCAS RODRIGUES, EULIDES LUCAS 

MACHADO, IMARA PIZZATO QUADROS, GABRIEL JONAS MARTINIANO 

DE ARAUJO, HIROSHI OKAWA, IARA PIZZATO QUADROS, ISAAC 

CAPATO, JOAO RAIMUNDO NASCHENVENG PINHEIRO, IRMA MAIER 

BRUSTOLIN, JAIR BOCALAO, JOSÉ CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 21953-94.2012.811.0041, 

Protocolo 769012, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036791 Nr: 39959-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS SOUZA, LUIZ 

EDUARDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: camila farias gonçalves silva 

- OAB:15732, CARLOS EDUARDO GONZALES DE OLIVEIRA - 

OAB:18.502, DANIEL FEITOSA NARUTO - OAB:13960

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 449/450, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872602 Nr: 11497-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:29579

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o calculo de fls. 449/450, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742503 Nr: 39394-25.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSON ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTORS COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, Flavio Alves Carvalho - OAB:250520, MIGUEL SOUZA 

FERRI - OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT
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 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 566/567, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829601 Nr: 35376-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FISCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA 

- OAB:13549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686, TERESA CELINA DE ARRUDA - 

OAB:15732-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar 

sobre o cálculo de fls. 580/582, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1386331 Nr: 5626-30.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANA LAURINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:24970/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 66, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 805030 Nr: 11494-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA FAVALESSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA LUIZA DE 

ARAÚJO LEMOS - OAB:122249/RJ, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32.909, NELSON 

WILLIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, THIAGO MAHFUZ 

VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, o qual deve ser 

rateado entre os patronos dos réus.Tendo em vista que a autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas 

por até cinco anos, condicionada à mudança da situação econômica da 

autora.Publique-se.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883259 Nr: 18719-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO BALBINO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA DE OLIVEIRA RIGOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVILIN DAYANE PEDROSO 

BELIZARIO - OAB:20309/O, LARISSA GAÍVA TAQUES - OAB:18.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14.146, LEONÁRIO GOMES MUNIZ - OAB:15.072/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, III 

do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1057426 Nr: 49748-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Numeração Única n. 49748-70.2015.811.0041 – Código 1057426

Quarta Vara Cível

DESPACHO

 Defiro o pedido formulado pela ré Saga Pantanal Comercio de Veículo 

Ltda.. Assim, chamo o feito à ordem e determino a citação da empresa 

Ford Motor Company Brasil Ltda.

Cumpra-se com prioridade, eis que se trata de processo incluso na Meta 

02/CNJ.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808435 Nr: 14900-28.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HB ENGENHARIA LTDA, LUIZ HUMBERTO 

BORGES, MARIANGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901
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 Numeração Única n. 14900-28.2013.811.0041 – Código 808435

Quarta Vara Cível

DESPACHO

 Intime-se o Sr. Perito para responder aos quesitos e demais 

questionamentos complementares apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 917043 Nr: 41461-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Numeração Única 41461-55.2014.811.0041 – Código 917043

Quarta Vara Cível

DECISÃO

Após a produção da prova pericial, a parte ré se insurgiu quanto ao laudo 

apresentado, ao argumento de que o expert foi parcial e subjetivo, além de 

adentrar em assuntos não controvertidos (p. 289/294 e 295/297).

 Embora as rés pugnem pela retificação do laudo ou sua parcial 

desconsideração, não vislumbro justificativas para tanto, razão pela qual 

indefiro a impugnação.

Considerando que a designação de audiência de instrução ficou 

postergada para depois da prova pericial (p. 121), uma vez o deferimento 

da produção de prova oral, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11/03/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido 

o depoimento pessoal das partes e procedida a oitiva das testemunhas, 

que deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, 

CPC).

Registro que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem à audiência e 

deporem, sob pena de confissão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936596 Nr: 52886-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, CATARINA 

ZEFERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Processo n. 52886-79.2014.811.0041 - Código 936596

Quarta Vara Cível

DECISÃO

Por motivos de foro íntimo, me declaro suspeita para processar e julgar 

esta ação, nos termos do art. 145, do Código de Processo Civil/2015.

 Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155244 Nr: 34021-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE GOMES RONDON FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.363, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086226 Nr: 4395-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA PEREIRA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088942 Nr: 5678-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA PINHEIRO DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891248 Nr: 24036-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MACEDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES FERNANDES 

GUIMARÃES, ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226505 Nr: 33808-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUROLD ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 

4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127698 Nr: 22049-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO DA SILVA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LEANDRO PEREIRA DE MOURA - 

OAB:10788/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041333 Nr: 42206-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER APARECIDO SOARES GHISI, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA CRISTÃ APOSTOLICA RENASCEREM 

CRISTO, BISPO GERALDO TENUTA FILHO, MARILIA THERESINHA CORRÊA 

MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andréia pinto biancardini - 

OAB:5009, JULLYEMERSON R. R. DE MORAES AGUIAR - OAB:15.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDSON STRASBURG 

- OAB:51.150 SP, JULIANA MARCIA PIRES - OAB:188.102, LUCIANO 

AUGUSTO TASINAFO RODRIGUES LOURO - OAB:215.839, ROBERTO 

RIBEIRO JÚNIOR - OAB:132.409 SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o EXECUTADO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para pagar o débito remanescente, 

conforme cálculo apresentado às fls.93, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1140979 Nr: 27842-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER DE LUCENA MADRUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeonathãn Suel Dias - 

OAB:15978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Ante o exposto, acolho a preliminar de prescrição, para afastar a 

repetição do indébito da taxa de comissão de corretagem. No mérito, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para determinar à 

requerida BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A., que proceda após a retenção dos 25% a título de 

custos administrativos, à devolução das parcelas pagas pelo autor, sobre 

as quais deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do 

desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Diante da 

sucumbência mínima da empresa requerida, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do 

CPC.Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor do 

autor, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 

98, §3º, do CPC.Transitada em julgado e nada sendo requerido, arquive-se 

com as devidas baixas.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1126170 Nr: 21393-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EUROPA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., POSTO 

RIBEIRINHO LTDA, JOAQUIM CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:OAB-MT11.564-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.150-A

 Em que pese os argumentos da parte agravante, mantenho a decisão 

agravada pelos próprios fundamentos.

Segue em anexo as informações solicitadas no Agravo de Instrumento nº 

1019161-35.2019.811.0000, as quais já foram encaminhadas ao TJMT, via 

malote digital.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879565 Nr: 16546-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA TENÓRIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o pagamento 

da condenação de fls. 553/555, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899146 Nr: 29169-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WARTERLEI SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERMIANA BERNARDINA DELMINIO, MARIA 

AUXILIADORA OLINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/O, KATIA CRISANTO - OAB:7345, SERGIO ALVES TEIXEIRA 

- OAB:OAB/MT 18.512

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão e arquivamento, no 

termos do art. 921, III, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060818 Nr: 51387-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 338/340, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913248 Nr: 39030-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO CABRAL, CYRO SARTORI RAFFA, ESPOLIO 

DE LIBERATO PAZIM, VALDECIR ANTONIO PAZIM, ESPOLIO DE GEORGES 

MOUSSA FARES, DAVI FARES, WALTER EURIPEDES DE AGUIAR, 

FABRICIO FARIA DE AGUIAR, MARCUS AUGUSTO DA SILVA, ESPOLIO DE 

MARIA FATIMA DE FARIA AGUIAR, RUBIA SOUZA DA SILVA, SETSUMI 

TABUTI NAKAO, ESPOLIO DE SUMIE TARUMA, ESPOLIO DE URSULINA 

MAGALHÃES ACOSTA, ERIC BERNARDES DA CRUZ, ROMUALDO 

ACOSTA, ESPOLIO DE ZORAIDE BERNARDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:15.686, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - OAB:15.685-A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER - OAB:22.129-A/PR

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre os 

esclarecimentos do Perito de fls. 1.055/1.060, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1024493 Nr: 34096-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE RODRIGUES SAMPAIO, PATRICIA RIBEIRO DE 

ARRUDA, SUELLY EUFRASIA DA SILVA, JOÃO DOMINGOS DE SOUZA 

NOGUEIRA, NOEMIA BARBOSA DE ARAUJO NOGUEIRA, BERENICE DE 

CAMPOS CRISPIM, FRANCISCO ROMILDO CRISPIM, JUREMA MARIA DA 

SILVA, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A, 

BRADESCO SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE 

SEGURADORA S/A, CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SOUZA GALVAO - 

OAB:OAB/MT 19.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BENES HIRSCHFELD - 

OAB:OAB/SP 171.674, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, FERNÃO COSTA - OAB:18.283 DF, PATRÍCIA ROCHA 

MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71822/MG, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CORREA CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184, VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403 DF

 Em que pese os argumentos da parte agravante, mantenho a decisão 

agravada pelos próprios fundamentos.
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 Todavia, diante do efeito suspensivo concedido pela Relatora do Agravo 

de Instrumento nº 1015945-66.2019.8.11.0000, determino a suspensão da 

remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120964 Nr: 19211-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:19.142

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO/APELADO, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 268/295, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 936596 Nr: 52886-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, CATARINA 

ZEFERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Autos n. 52886-79.2014.811.0041 (código 936596)

Vistos.

Diante da infrutífera intimação pessoal pelo correio, determino sejam 

intimados os autores, pessoalmente, por meio de oficial de justiça, com 

fundamento no art. 275 c/c art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, se pronunciarem sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, atendendo, para tanto, o ordenado no despacho 

de fl. 107 dos autos, pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

 Cumpra-se.

 Ao final, conclusos.

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1092722 Nr: 7375-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE, 

CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914, 

VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Ante o exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de 

conexão e, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar as 

requeridas Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. e 

Rodobens Negócios Imobiliários, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a título de danos morais à autora, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença. O pedido de obrigação de 

fazer restou prejudicado, com a reconstrução do muro.Condeno ainda as 

requeridas Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE Ltda. e 

Rodobens Negócios Imobiliários ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada 

em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1073843 Nr: 57049-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÂNDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25057, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289SP, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - OAB:17703, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199.085SP, 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 Diante disso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, revogando a 

medida liminar dantes concedida.Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85 do CPC.Tendo em 

vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade das 

verbas de sucumbência fica suspensa por até cinco anos, condicionada à 

comprovação, pelo credor, da mudança da situação econômica da 

beneficiária.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 883362 Nr: 18806-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELMONDES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLO DE JOÃO VICENTE PICORELLI, GEISA 

MARIA CASTELO DE ALBUQUERQUE PICORELLI, SAAFEMT - SINDICATO 

DOS AGENTES DE ADM. FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ENELSON ALESSANDRO NONATO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, 

ROGERIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JACKSON F. C. COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO 
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POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, Claudia Amelia Lima de Castro Guim - 

OAB:9223/O, DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 

7.180, JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5.928/MT

 Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em 

relação ao réu JOÃO VICENTE PICORELLI. JULGO PROCEDENTES os 

pedidos de prestação de contas em relação aos réus Ocimar Carneiro de 

Campos; Rogério Silveira; Enelson Alessandro Nonato e SAAFEMT – 

Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária do Estado de Mato 

Grosso, CONDENANDO-OS a prestarem contas, respondendo, com 

comprovação, aos seguintes questionamentos: - qual o montante do 

crédito que constou no termo de acordo para extinguir o débito para com o 

autor; - qual o valor retido dos créditos do autor para contribuição ao 

Sindicato réu e para pagamento dos honorários advocatícios ou se foi 

retida carta de crédito para tal pagamento; - qual o destino dado às duas 

cartas de crédito, nºs 10.10.95.99.70 e 10.20.97.98.76 em nome do autor 

retiradas pelo Sindicato réu Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 912354 Nr: 38421-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO HARTWIG, ESPOLIO DE EDSON TELOKEN, 

ADELY SOARES DE OLIVEIRA TELOKEN, FRANCISCO PEREIRA DE 

SOUZA, ESPOLIO DE JOSE TORRES NETO, PEDRINA TORRES, MARIA 

IDALINA NABARRETE TREVISAN, OSVALDO ALVES CABRAL, ESPOLIO 

DE NEIDE JARDIM DE SOUZA, ANA CLAUDIA DE SOUZA, JAIME 

ALEXANDRE DE SOUZA, SAULO GOUVEIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Assim, tendo em vista que o executado impugnou os cálculos, apontando 

excesso, juntando planilhas, devem ser elaborados cálculos por perito 

judicial, a fim de fixar o valor do débito em execução.Posto isso, 

CONVERTO o presente procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA e 

nomeio como perita a contadora SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE, a fim 

de que promova o cálculo para a liquidação da sentença.Intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias, querendo, arguir impedimento ou 

suspeição, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. 

Após, intime-se a perita nomeada para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.Havendo concordância com o 

valor da proposta, intime-se a instituição financeira a depositar os 

honorários, ficando autorizada a liberação de 50% para a perita no início 

dos trabalhos.Os cálculos periciais deverão ser concluídos no prazo de 

30 dias.RETIFIQUE-SE o pólo passivo deste procedimento, devendo 

constar, BANCO BRADESCO S/A.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1073436 Nr: 56841-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA MIRANDA SANTOS, FABIANA MIRANDA 

SANTOS, JOSE MARCELO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCELO DA CRUZ, FERNANDA 

MIRANDA SANTOS, FABIANA MIRANDA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO CESAR 

VASCONCELOS MOREIRA - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:OAB/MT 

6.911

 Indefiro o pedido de expedição de ofícios.

De ofício realizo busca pelo sistema CEI-ANOREG.

Segue anexa a certidão, manifestem-se as exequentes o interesse sobre 

os dados obtidos, bem como dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 844509 Nr: 48317-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKO SANDRO SUARES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB: OAB/MT 8264, FERNANDA DE 

PAULA GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Intime-se a autora para que forneça os dados bancários em nome do 

antigo patrono Diego Silva (CPF nº 010.427.801-37), no prazo de 5 (cinco) 

dias, uma vez que os dados bancários informados às fls. 239 é de 

titularidade do atual patrono Eriko Sandro Suares.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Dr. Diego Silva, inscrito 

na OAB/MT nº 12.809 para informar seus dados bancários para a 

expedição do alvará dos valores depositados nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 844783 Nr: 48581-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PATRICIO ESTRADA HEREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ECONÔMICO KROTON EDUCACIONAL 

S/A, IUNI EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ GRUPO 

IUNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA DE CASTRO PASSARE - OAB:6.199, 

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 282 de 2237



o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 898864 Nr: 28961-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADSPT, DAYANE MONIKE DE SOUZA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CLÍNICA FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER AZIZ SABER - 

OAB:9825/MT, RODOLFO FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MAIKEL SANTOS 

PEREIRA - OAB:19.706/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 780997 Nr: 34569-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECAMAT FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE 

MARANHÃO AIRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA, 

LEONARDO MARANHÃO AYRES FERREIRA, TECA DO BRASIL 

FLORESTAL LTDA, FERNANDO MARANHÃO AYRES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1128002 Nr: 22145-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A - ITAUCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença, pata determinar que a multa diária seja 

calculada no valor de R$ 100,00, excluindo-se a incidência de juros 

moratórios e com correção monetária pelo INPC aplicada a partir de 

27/06/2016. Tendo em vista que o impugnando depositou o valor integral 

cobrado, decorrido o prazo recursal apresente o credor o cálculo 

atualizado do débito, atualizando o valor de R$ 22.260,09 a partir de 

02/06/2019, indicando a conta corrente, CPF do beneficiário, para 

liberação do valor. Intime-se o banco devedor para indicar a conta 

corrente, CPF/CNPJ do beneficiário, para ressarcimento do valor que 

exceder ao cálculo atualizado. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1140353 Nr: 27556-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CESAR ROCHA ZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174, RENATO FERREIRA COUTINHO - OAB:16.360B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MT - 

OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, e condeno o réu na 

obrigação de pagar todos os débitos existentes sobre o veículo descrito 

na inicial, quais sejam o saldo devedor do valor do financiamento junto ao 

Banco Itaú, e ainda, as multas e demais taxas de trânsito, estas pendentes 

a partir de 07/05/2012, cujos valores deverão ser apurados em liquidação 

de sentença, com a incidência de juros moratórios a partir do vencimento 

da obrigação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo; 

condeno o réu, ainda, em obrigação de fazer a fim de que proceda com a 

transferência do veículo para o seu nome.Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do 

artigo 85, §2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 931991 Nr: 50395-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - 

MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1024786 Nr: 34186-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 Antes de analisar a petição da parte exequente de fls. 143/144, convém 

registrar que, às fls. 114/115, o Advogado José Ortiz Gonsalez, OAB/MT 

4.066-B, informou ter deixado de ser advogado dos executados, 

requerendo a exclusão do seu nome da capa dos autos.

Entretanto, referido Advogado José Ortiz não juntou aos autos qualquer 

documento comprovando a revogação do seu mandato.

 Além disso, ainda que houvesse renunciado ao mandato, o que também 

não consta dos autos, mostra-se válida a intimação dos executados de fl. 

139, mormente porque a Procuração de fl. 18 foi outorgada também a 

Advogada Iracema Hatsue Nakaniwa Ortiz – OAB 10.842-MT.

Portanto, indefiro o pedido de fls. 114/115.

Em relação ao pleito da parte exequente, intimem-se os executados para 

se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e 

documentos de fls. 143/150.

Cumpra-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1037655 Nr: 40397-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 I - Indefiro o pedido de expedição de ofício para as concessionárias, 

todavia, de ofício realizo buscas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD. Seguem anexos os extratos

II - Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

 III - Decorrido o prazo e permanecendo o exequente inerte, intime-a para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, III do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1051771 Nr: 47314-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS, 

IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GONÇALVES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1051915 Nr: 47380-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DALIDA TEIXEIRA SETUBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME, 

RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 
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ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1074399 Nr: 57287-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA NONATA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUZIA MARIA DA VEIGA, 

BENEDITO BRAZ DA CUNHA, MARIA MESSIAS DOS REIS, ALEXANDRE 

CRUZ DA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887, 

JULIO DA SILVA RIBEIRO - OAB:19838 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que não houve a citação dos réus, apenas a citação dos 

confinantes e, por edital, dos réus e interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar a citação de 

todos os réus.

Diligencie o autor, no prazo de 15 dias, na busca do endereço para 

citação dos réus Maria Messias dos Reis, Benedito Braz da Cunha e 

Alexandre Cruz da Veiga, posto que é incabível a citação por edital de 

plano, sem tentativa de localização.

Os herdeiros de Luiza Maria da Veiga, esposa do réu Alexandre Cruz da 

Veiga, num total de 19, estão todos individualizados e com endereço para 

citação.

Tendo em vista que o autor alega que já houve a partilha e que o imóvel 

que pretende usucapir se encontra dentro da parte da área que coube 

aos 19 herdeiros mencionados da inicial, todos devem ser citados.

Expeça-se mandado de citação para os herdeiros de Luiza Maria da 

Veiga.

Aguarde-se a manifestação da autora quanto ao endereço para citação 

dos demais réus para suas citações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 346946 Nr: 17101-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVITAS CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA, LUIZ 

ANTONIO POSSAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ELIAS ABDALLA, CONSÓRCIO 

AGROPECUARIA JARAGUA LTDA, AGROPECUÁRIA FLANALTO S/A 

AGROPLASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16791, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Considerando as informações de fls. 326/335, acerca do falecimento do 

executado Luiz Elias Abdalla, intime-se a exequente para juntar aos autos 

a certidão de óbito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, intime-se a patrona do referido executado para se manifestar no 

mesmo prazo.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 11385 Nr: 14246-32.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTÉIS ELDORADO DE CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA FRENTE LIBERAL- PFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução em que a parte autora foi intimada para se 

manifestar sobre o Ofício e documentos recebidos (fl. 371), contudo, 

apesar de ter requerido o desarquivamento do feito em mais de uma 

oportunidade, nada manifestou, mantendo-se inerte desde 06/10/2005 (fl. 

385).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No caso, vislumbra-se que a parte autora abandonou o processo desde 

13/03/2003, apesar de devidamente intimada, restando o feito arquivado 

desde 06/10/2005.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o seu regular andamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.

Sem honorários. Eventuais custas restam prescritas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 11765 Nr: 11016-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRAL MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOÃO JOSÉ DE CAMPOS, ANA GABRIELA FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Numeração Única n. 11016-45.2000.811.0041 – Código 11765

Quarta Vara

DESPACHO

 Intimem-se a parte contrária para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre a planilha de atualização da dívida apresentada pelo credor.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 12377 Nr: 15975-93.1999.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S/A DE CRÉDITO 

IMOBILIÁRIA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO JOSÉ DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE SÁ MENDES - 

OAB:9211/MS, SILVANA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:7108-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2.286/MT

 Trata-se de Ação de Despejo cujos pedidos foram julgados 

improcedentes; apurada a existência de custas pendentes, no ano de 

2004, sendo prontamente intimada a parte autora para recolhimento, a qual 

se quedou inerte.

No caso, inviável a expedição de certidão de custas não recolhidas à 

PGE/MT, ante a patente ocorrência de prescrição.

Nesse sentido:

“[...] AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. 

RECURSO PROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça, as custas processuais possuem a natureza de taxa e, 

portanto, seguem as regras de prescrição disposta nos artigos 174 do 

CTN. 2. Considerando que entre a data do trânsito em julgado da sentença 

condenatória que constituiu o crédito e da determinação para pagamento 

das custas transcorreu prazo superior aos 05 (cinco) anos previstos no 

artigo 174 do CTN, não ocorrendo, nesse ínterim, nenhuma das causas 

interruptivas previstas em seu parágrafo único; lançamento em dívida ativa 

ou ação de execução fiscal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

cobrança das custas processuais. (TJES, Classe: Agravo de Execução 

Penal, 100180041061, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data da Publicação 

no Diário: 23/11/2018)”

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, II, do Código de Processo Civil.

Arquive-se definitivamente o processo, dando-se baixa nos relatórios.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 19930 Nr: 13137-12.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MACEDO, LÍGIA MARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO, LÚCIA FÁTIMA DE 

AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659/MT, RONDON BRASIL VIEGAS - 

OAB:14206-A, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Numeração Única n. 13137-12.2001.811.0041 – Código 19930

Quarta Vara

DESPACHO

 Após decisões conflitantes acerca da forma de cálculo da condenação, à 

p. 544 foi determinada a atualização da dívida de acordo com a 

jurisprudência sedimentada nos tribunais superiores, oportunidade em que 

foi determinada a remessa dos autos ao contador judicial.

Com a elaboração dos cálculos, o contador encontrou a quantia de R$ 

2.255,94 a título de excesso de execução, ou seja, o devedor efetuou 

pagamento maior que o devido.

Diante da concordância de ambas as partes com o cálculo apresentado 

(p. 577 e 578/579), homologo o mesmo.

Importante esclarecer que embora a usual nomenclatura de “excesso de 

execução”, conforme bem ponderado na decisão de p. 557, incabível o 

reconhecimento de má-fé por parte dos exequentes, até porque o cálculo 

inicial foi realizado pelo próprio devedor, que depositou a quantia que 

entendeu ser devida.

Tanto é assim que o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RAI 

n. 1003717-93.2018.8.11.0000 negou provimento ao mencionado recurso, 

eis que entendeu pela não aplicação do artigo 940 do Código Civil, 

confirmando a ausência de litigância de má-fé (p. 569/572).

Portanto, encontra-se sedimentada a questão de inexistência de má-fé 

processual, razão pela qual deixo de condenar a parte credora uma vez 

que o levantamento dos valores judicialmente depositados foi realizado 

com a aquiescência do Juízo e do próprio devedor, pois, conforme 

exaustivamente explanado, o feito seguia seu fluxo a fim de encontrar o 

quantum debeatur.

 Assim, considerando que os valores judicialmente depositados foram 

integralmente levantados pelos credores, determino a intimação destes 

para promoverem a devolução da quantia recebida a maior ao executado 

Orivaldo Ribeiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se todos. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 28556 Nr: 17419-93.2001.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESON J PASINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILENON CARLO VENTURINI 

SILVA - OAB:4724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JÚNIOR - 

OAB:4.111/MT

 Trata-se de ação monitória em que a parte autora foi intimada para efetuar 

pagamento do saldo devedor de custas, quedando-se inerte, restando o 

feito arquivado aos 22/11/2002.

Depois de mais de três anos, a parte autora manifestou-se nos autos, 

pugnando pelo prosseguimento do feito, com pedido de penhora on line 

das contas da parte ré, todavia, sem quitar o saldo devedor das custas, 

ou ainda, retirar os ofícios expedidos, conforme Certidão de fl. 70.

Assim, o feito foi novamente arquivado em 14/02/2006, sem que a parte 

autora tenha se manifestado desde então.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No caso, vislumbra-se que a parte autora abandonou o processo 

inicialmente em 22/11/2002, apesar de devidamente intimada, e depois de 

manifestar-se no ano de 2005, não deu mais andamento ao feito, que 

restou arquivado desde 14/02/2006.

Assim, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o seu regular andamento.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito.

Sem honorários. Eventuais custas restam prescritas.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 176619 Nr: 24303-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL THIAGO MOLEDO ALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, Maria Hedviges Martins de Barros Silva - 

OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 
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- OAB:2.994/MT

 Trata-se de ação de execução em que o exequente foi intimado para 

indicar bens à penhora, contudo, manteve-se inerte desde 28/07/2005 (fl. 

31), restando o feito arquivado desde 02/08/2005.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Nos termos do artigo 921, III, CPC/15, suspende-se a execução quando o 

executado não possuir bens penhoráveis, pelo prazo de um ano (§1º).

Decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, 

começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º).

Assim, considerando que o feito restou suspenso desde 02/08/2005, sem 

nenhuma manifestação do exequente, logo, tem-se por consumado o 

prazo prescricional intercorrente.

Da mesma forma, inviável a expedição de certidão de eventuais custas 

não recolhidas à PGE/MT, ante a patente ocorrência de prescrição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução face à consumação da 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V c/c 487, II do CPC.

Eventuais custas prescritas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 215535 Nr: 24408-76.2005.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPHAEL THIAGO MODELO ALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA OLIVIERI PRADO DE 

FREITAS - OAB:7552/MT, EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - OAB:7543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIMENES DE 

FREITAS ERRANTE - OAB:6767/MT, Maria Hedviges Martins de 

Barros Silva - OAB:7271/MT

 Considerando que a execução em apenso (código 176619) foi julgada 

extinta, diante da patente prescrição intercorrente, o presente feito perdeu 

o seu objeto.

Assim, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Eventuais custas prescritas e sem honorários.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963135 Nr: 6122-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ZUCCO BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MORATO - 

OAB:91240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12904, 

TALLES DRUMMUND SAMPAIO SANTOS - OAB:25116

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816496 Nr: 22936-59.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARBETE RODRIGUES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S.A, BANCO DAYCOVAL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE - 

OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - 

OAB:84400, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:122.249/RJ, 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de fls. 

293/309, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042236 Nr: 42598-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA CORRÊA DA SILVA, EDSON 

CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o Ofício do Hospital Sírio Libanês de fls. 508, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1406414 Nr: 10381-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILUZE SILVA MULLER - 

OAB:10.523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 .Decido:Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na 

decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver 

erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil:“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 
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ofício ou a requerimento;III – corrigir erro material.Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que:I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento;II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Sob a alegação de omissão e 

erro material a embargante demonstra total inconformismo com a sentença 

embargada, argumentando que ao contrário do que é afirmado na referida 

sentença, a defesa adequada é a oposição de embargos à 

execução.Contudo, conforme exposto na sentença embargada, trata-se 

de cumprimento de sentença e a embargante opôs embargos à execução, 

por dependência aos autos do cumprimento de sentença, o que se revela 

inadequado.Assim, não há vício a ser sanado, devendo a reforma ser 

buscada por meio do recurso apropriado para a reforma de 

sentença.Quanto ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, 

não é cabível, posto que se trata dos primeiros embargos opostos e não 

se evidencia intuito meramente protelatório.Posto isso, REJEITO os 

Embargos de Declaração.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1143790 Nr: 29061-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CX CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT

 Trata-se de embargos de declaração opostos por José Paulo Alves de 

Oliveira em face da sentença de fl.238, apontando omissão.

Alega que é prejudicial se não houver a reforma da sentença de fl. 238, 

pois prestigia o locupletamento ilícito da embragada, que age de má-fé.

Sustenta omissão posto que o contrato do qual se pleiteou a rescisão e 

devolução de valores e indenização é de adesão, sendo nula a cláusula 

de convenção de arbitragem.

Requer a reforma para que seja julgada procedente o pedido da ação.

A embargada se manifestou pela rejeição dos embargos.

 Decido:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sob a alegação de omissão a embargante demonstra total inconformismo 

com a decisão embargada, discutindo seus termos, indicando 

jurisprudência, etc.

A decisão judicial que não acolhe interpretações e argumentos de uma 

parte e decide contrariamente às suas pretensões não padece de vício, 

devendo a sua modificação ser buscada por meio do recurso apropriado à 

reforma das decisões.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 52631 Nr: 18438-03.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIS CAMPOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão convertida em Depósito em que, 

ante a inércia do autor em dar andamento ao feito (fl. 94), os autos foram 

enviados ao arquivo em 06/09/2006, e lá permaneceram desde então, sem 

qualquer manifestação da parte requerente.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1349750 Nr: 19636-16.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMILSON VENTURA DOS 

SANTOS - OAB:278.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o REQUERIDO, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre os EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 9783 Nr: 14354-61.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.T.M. TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO FERNANDES - 

OAB:4081-A/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI 

- OAB:6896/MT

 Trata-se de Cumprimento de Sentença em que, ante a inércia do 

exequente em dar andamento ao feito (fl. 223), este Juízo determinou o 

arquivamento provisório por tempo indeterminado, pelo que os autos foram 

enviados ao arquivo em 14/03/2003.

Após, os autos foram desarquivados a pedido do exequente, mas, em 

seguida, foram enviados novamente ao arquivo, em virtude da inércia do 

credor em dar andamento ao feito, e lá permaneceram desde então, sem 

qualquer manifestação da parte exequente.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 13752 Nr: 17828-40.1999.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIDES VENTURA CORREA, MARICELMA RAMOS 

RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA CAMBUY, EFRAIN 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:0686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON RAMOS DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:4748

 Extrai-se dos autos que a parte autora, apesar de intimada, não atendeu à 

determinação deste Juízo, deixando de promover os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, julgo extinto o 

presente feito.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 18961 Nr: 13635-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO DE ANCHIETA, SILVANA 

FÁTIMA CAMILI ANCHIETA, EDSON ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863

 Transitado em julgado, sem certidão de custas em aberto.

Arquive-se, dando-se as baixas definitivas.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 VANDYMARA G. R. P. ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 95133 Nr: 3673-66.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA., AUGUSTO ALVARO FORTUNATO, ANTONIO 

GOMES DE SOUZA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO SEBASTIÃO BONORA, 

RICARDO BONORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18.331

 O executado apresenta Embargos à Arrematação, reiterando os mesmos 

argumentos de fls. 504/510, em que alega nulidade da avaliação do imóvel, 

requerendo a declaração de nulidade da arrematação, com determinação 

de nova avaliação do imóvel.

A parte exequente manifestou-se às fls. 559/564, impugnando as 

alegações do executado, pugnando pela rejeição dos embargos, com a 

consequente homologação da venda judicial e expedição de alvará dos 

valores já depositados nos autos.

É o sucinto relatório.

Decido.

Os argumentos reiterados nos presentes embargos já foram rechaçados 

por meio da decisão de fls. 517/517-v, a qual, por sua vez, foi objeto de 

agravo de instrumento (fls. 518/535), o qual sequer foi conhecido pelo 

TJMT (fls. 537/538).

No caso, além de os embargos à arrematação não constituírem a via 

processual adequada para questionar o laudo de avaliação do bem 

penhorado, não há qualquer outra nulidade que macule a arrematação de 

fls. 541/550, nos termos do artigo 903, §1º do CPC.

Assim, DECIDO:

1) Pelos mesmos fundamentos de fls. 517/517-v, REJEITO os presentes 

Embargos à Arrematação;

2) Homologo a venda judicial de fls. 541/550;

3) Considerando o cálculo apresentado às fls. 566/568, expeça-se Alvará 

para liberação dos valores depositados às fls. 544 e 570/572, todos na 

modalidade com rendimento, em favor do exequente, por meio de 

transferência para a conta indicada à fl. 564.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 102983 Nr: 16104-93.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERIO CUMINOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7976, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, 

ENIVA GLORIA DA SILVA MARTINS - OAB: 10.100, HELDER 

ANUNCIATO CORREA - OAB:7.934/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, THAISA AZEVEDO - 

OAB:8747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em que este Juízo deferiu o 

pedido do credor para determinar o arquivamento provisório por tempo 

indeterminado, pelo que os autos foram enviados ao arquivo em 

18/05/2005.

Após, os autos foram desarquivados a pedido do autor, mas, em seguida, 

foram enviados novamente ao arquivo, em virtude de novo pedido de 

arquivamento provisório, e lá permaneceram desde então, sem qualquer 

manifestação da parte exequente.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 289 de 2237



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 107945 Nr: 590-66.2003.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO MÁRIO NIGRO, MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOGÃO À LENHA COMÉRCIO DE ALIMENOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO 

DE BARROS - OAB:7.600/MT, Maria Leda Bicalho Cançado - 

OAB:6.803-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, em que este Juízo deferiu o 

pedido do credor, para determinar o arquivamento provisório por tempo 

indeterminado, pelo que os autos foram enviados ao arquivo em 

10/04/2007, e lá permaneceram desde então, sem qualquer manifestação 

da parte exequente.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 898894 Nr: 28986-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F-3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALPLAST - UTILIDADES DOMÉTICAS LTDA, 

C.A. TEODORO COMÉRCIO - ME, CLEUZA APARECIDA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT, WILSON PEDROZA DE REZENDE - OAB:2924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649, VICTOR 

GUIMARO SAKITANI - OAB:20336

 A decisão que concedeu a antecipação de tutela determinando o bloqueio 

da matrícula do imóvel indicado, para obstar que fosse alienado, como já 

afirmado na decisão de fls.872/873, não foi objeto de recurso pela 

embargante.Em referida decisão, foi rejeitada a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 748/760, constando que “quanto à 

manifestação acerca da tutela deferida, a parte executada não interpôs 

recurso e esta transitou em julgado”.Desta decisão a embargante não 

interpôs recurso, como também não aviou embargos de 

declaração.Portanto, não se evidencia omissão na decisão de fls.901, a 

qual deferiu o pedido de inclusão no polo passivo da execução da 

empresária individual Cleuza Aparecida Teodoro e indeferiu o pedido de 

reconhecimento de fraude à execução.Diante disso, REJEITO os embargos 

de declaração.Entretanto, tendo em vista que a embargada requereu às 

fls.918/919 a penhora de referido imóvel, imprescindível elucidar que se 

trata de bem de família e, em caso positivo, analisar a alegação de fraude 

à execução que a embargada atribui à venda dos outros imóveis que 

pertenciam aos executados, posto que realizadas depois que o processo 

já estava sentenciado.Assim, determino que seja feita a constatação, pelo 

oficial de justiça, se o imóvel cuja alienação foi bloqueada, serve de 

residência ao executado e sua família, lavrando o respectivo auto de 

constatação.Juntado o auto de constatação, manifestem-se as partes, em 

dez dias, devendo os embargantes (executados) se manifestarem 

expressamente sobre à fraude à execução alegada.Tendo em vista que o 

valor bloqueado à fl. 893 já foi transferido para a conta única, indique a 

parte exequente os dados para liberação em seu favor, mediante 

alvará.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1089785 Nr: 6084-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANILDO PATAI RIKBAKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com 

fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015.Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 743365 Nr: 40319-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IP INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILIANE ANDRÉA FLEURY 

PIMENTA - OAB:OAB/MT 19189, NARA REGINA SILVA VENEGA - 

OAB:6.580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 Referidos trechos deixam claro que o crédito relativo aos honorários 

sucumbenciais deve ser reservado juntamente com o crédito das 

penhoras de ações trabalhistas, ou seja, se equipara àquelas, estando na 

mesma ordem de preferência.Conforme se vê, a expedição de ofício para 

o juízo da 3ª Vara Cível é apenas para que aquele juízo tenha ciência de 

que existem penhoras preferenciais nos autos, não havendo qualquer 

retificação a ser feita.Quanto ao argumento de que a decisão não está 

clara quanto a ordem em que os valores depositados em juízo serão 

distribuídos aos credores, a decisão determinou que após o depósito da 

última parcela deveriam os autos retornarem para a distribuição dos 

créditos, sendo este o momento em que haverá pronunciamento sobre a 

ordem de liberação dos créditos de honorários contratuais e da penhora 

da 3ª Vara Cível, caso haja saldo depois da liberação dos créditos 

preferenciais, entre eles os de honorários de sucumbência.Quanto à falta 

de fundamentação alegada porque a decisão não menciona dispositivo 

legal, doutrina ou precedente sobre qualquer assunto, não é requisito de 
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decisão interlocutória que sejam citados artigos, jurisprudência e 

doutrina.Por fim, quanto à omissão indicada no tocante à aplicação de 

multa por descumprimento de acordo, a embargada depositou todas as 

seis parcelas do acordo, estando quitado, não havendo notícia de 

descumprimento.Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1215789 Nr: 10171-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, STM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVE REIS - OAB:140.816/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7.335/MT

 Decido:Apesar de não se tratar de embargos de declaração de decisão 

judicial, deve ser apreciada a petição de fls. 89/91, a fim de não causar 

prejuízo à parte.Conforme se vê, trata-se de um incidente de impugnação 

ao valor da causa, o qual foi recebido como gratuito, sem recolhimento de 

custas.O incidente foi rejeitado, mantendo-se o valor atribuído na ação 

principal pela impugnada, de R$ 5.000.000,00.Foi certificado à fl.86 o 

traslado das decisões para os autos principais e o desapensamento para 

arquivamento.À fl. 87 foi juntado cálculo de custas, o qual considerou 

como valor da causa desta impugnação os cinco milhões atualizados, 

importando as custas e a taxa judiciária em R$ 48.934,65.A embargante foi 

intimada para o recolhimento conforme a certidão de fl.88, que deu origem 

à petição ora analisada.Primeiramente, é de se ressaltar que no CPC/2015 

a incorreção do valor da causa deve ser arguida como preliminar da 

contestação, não havendo mais a necessidade de instaurar o incidente de 

impugnação.Contudo, foi impugnado o valor da causa sob a égide do 

CPC/73, logo, por petição em apartado.Na petição de impugnação ao valor 

da causa não é exigido que se atribua valor da causa à impugnação, 

posto que somente se destina a impugnar o valor da ação principal.Assim, 

não há como se admitir que numa ação principal em que foi atribuído à 

causa o valor de R$ 5.000.000,00 e a parte tenha impugnado para 

majoração, se calcule custas da impugnação sobre o valor da ação 

principal.Ressalta-se que na ação principal houve já o recolhimento das 

custas sobre o valor de R$ 5.000.000,00.Diante disso, acolho o pedido de 

fls. 89/91 e determino que seja procedido ao arquivamento deste incidente 

sem o recolhimento de custas, posto que incabível obrigar a parte 

impugnante a recolher o mesmo valor atribuído à ação principal para poder 

impugnar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 169609 Nr: 19129-46.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, Maria Hedviges Martins de Barros Silva - 

OAB:7271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Resolução Contratual em que este Juízo deferiu o 

pedido do credor, para determinar a suspensão do feito por prazo 

indeterminado, pelo que os autos foram enviados ao arquivo em 

22/06/2005, e lá permaneceram desde então, sem qualquer manifestação 

da parte exequente.

Desta forma, não resta alternativa senão extinguir o feito, em face de não 

ter a parte interessada promovido o regular andamento do processo.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de Mérito.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 991454 Nr: 19201-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDENIR TEIXEIRA, MARTHA REGINA DE SOUZA 

TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS 

GUAICURUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Intime-se o 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição da Comarca 

de Cuiabá – Estado de Mato Grosso para explicar a veracidade da 

certidão de fls. 35, uma vez que na certidão de fls. 164 não consta que a 

empresa CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS GUAICURUS LTDA tivesse 

sido proprietária do imóvel edificado no lote 03, quadra 26, do Residencial 

Araça, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 829152 Nr: 34983-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO, MARGARETH 

KRAUSE, RENATO MARLUS FERREIRA, ESPÓLIO DE RENATO FERREIRA, 

MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA, LARISSA FERREIRA MARQUES 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:15686-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR, MARIA LUCIA LINS 

CONCEIÇÃO - OAB:15.685-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT, 

TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/MT 15.732-A

 o STJ, no REsp 1362038/SP - Min. Relator Raul Araújo afetou referido 

recurso, conforme publicação de 07/06/2019, delimitando a controvérsia 

da seguinte forma:- “Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para 

responder pelos encargos advindos dos expurgos inflacionários relativos 

às cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus 

S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições 

financeiras”, sob Tema Repetitivo nº 1015.Contudo, o acórdão apenas 

determinou a suspensão do processamento “dos recursos especiais e 

agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito 

e que estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no 

segundo grau de jurisdição ou nesta Corte.”Ainda, também foi afetado o 

REsp 1.438.263-SP conforme publicação de 07/06/2019, com a seguinte 

delimitação de controvérsia:- "Legitimidade do não associado para a 

execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por 
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associação na condição de substituta processual", sob Tema Repetitivo 

948.Da mesma forma, o acórdão de referida afetação determinou a 

suspensão do processamento “dos recursos especiais e agravos em 

recurso especial que versem sobre idêntica questão de direito e que 

estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo 

grau de jurisdição ou nesta Corte.” Diante disso, não há determinação de 

suspensão do processamento no primeiro grau de jurisdição, dos 

procedimentos de cumprimento de sentença.Posto isso, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração, para retificar o último 

parágrafo da decisão de fl.644, que passa a ter a seguinte 

redação:“Dessa forma, tendo em vista que foi extinta a execução em 

relação a tais beneficiários, DEFIRO parcialmente o pedido e autorizo o 

levantamento, pelo executado HSBC, do valor de R$ R$ 168.452,86. com 

os devidos rendimentos, na conta indicada pelo HSBC à 

fl.658-verso.”Expedido o respectivo alvará, intimem-se os exequentes 

para se manifestarem, no prazo de 15 dias.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842657 Nr: 46678-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO SERGIO MARQUES - 

OAB:2.157, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:23931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1066678 Nr: 53989-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, STM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS 

FLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIVE PEREIRA REIS - 

OAB:140.816/OABMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:7.335/MT

 Posto isso: - REJEITO os Embargos de Declaração opostos por IRN 

Participações e Empreendimentos Ltda e STM Investimentos e 

Participações – Eirelli. - ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por 

Mogno Africano Investimentos Florestais Ltda, para retificar parte do 

dispositivo da sentença embargada, que passa a ter o seguinte teor: 

“Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que a 

ré cumpra com a obrigação de fazer de retificar a ata, objeto da lide, a 

qual deve conter as discussões nela travadas, conforme o registro 

audiovisual juntado nos autos, no prazo de 15 dias. (...)” No mais, 

permanece a sentença tal como lançada. Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 881354 Nr: 17603-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELLA, CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, LORENZA BALBUENA - OAB:9636, 

LUCIO FLAVIO ALVES DE BRITO - OAB:8.669/MT, MARCELO MOREIRA 

LEITE NOGUEIRA - OAB:9.943/MT

 Conforme noticiado em fls. 425/426, o requerido cumpriu integralmente o 

acordo celebrado entre as partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 

420/422, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto 

o processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938673 Nr: 53978-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BODS, GRAUCIENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING TRÊS AMÉRICAS, LOJAS ESTUDIO 

Z

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO MANOEL SILVA BEGA 

- OAB:OAB/PR 38.266, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:20316/O, 

NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VARELA REGGES - 

OAB:OAB/SC 47.359, ANDRE PERUZZOLO - OAB:15707, JEAN JOSÉ 

CLINI - OAB:7942/MT, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA - 

OAB:7622/DF, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 452/453, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944100 Nr: 56943-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA MATA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI/CUIABÁ - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, COLÉGIO SALESIANO SÃO GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA 

- OAB:9.020/MT, JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:6484/MT, 

MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO JOSÉ 

MELATTI - OAB:OAB/MT 11.096, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383477 Nr: 19273-44.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIBUNAL E ARBITRAGEM CONCIALIZAÇÃO E 

MEDIAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASTIBRAX IND. E COM. IMP. E 

EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLÁSTICOS LTD, ANTONIO 

CARLOS DINIZ, CLAUDIONOR JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre as 

correspondências devolvidas, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700686 Nr: 35309-30.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUGENIA NUNES FERREIRA, ROBERTO 

COSENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071656 Nr: 56146-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA METALFRITZ LTDA - ME, 

ADROALDO FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073382 Nr: 56819-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA DE OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

retorno dos autos da Central de Arquivo, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1339793 Nr: 17770-70.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOPIL BORRACHARIA E PLÁSTICO 

INDUSTRIAL LTDA, IBC INDUSTRIAL BOPIL DE CALÇADOS, CLOVIS 

VICINO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 268, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851785 Nr: 54703-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE GARCIA GALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO - ME, 

FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO, JOÃO SOARES FILHO, PAOLA NEVES 

DE ARRUDA MATSUBARA, CARINE VITORIO VENEGA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTON CESAR DE 

ALMEIDA - OAB:5039/MT, ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - 

OAB:201996/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fls. 263/264, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 353128 Nr: 6360-30.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Conforme noticiado às fls. 298/301, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 740398 Nr: 37108-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, BANCO DO 

BRASIL, BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PIRES MARTINS 

LOPES - OAB:173.583 SP, CESAR COSTA DE OLIVEIRA - OAB:271.513 

SP, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, RICARDO FERRARESI JUNIOR - OAB:163.085, 

VANDERLEI SANTOS DE MENEZES - OAB:165.393 OAB/SP

 Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil 

S/A em face da sentença de fls. 207/208, a qual julgou procedente o 

pedido da medida cautelar, confirmando a liminar concedida.

Aponta omissão na parte dispositiva, ao condenar os requeridos ao 

pagamento de honorários, pois deixou de esclarecer se a condenação é 

solidária.

Os embargados não se manifestaram, apesar de intimados.

 Decido:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Sob a alegação de omissão o embargante pretende que seja esclarecido 

se a condenação na verba honorária é solidária entre os requeridos.

Assiste-lhe razão quanto à omissão, posto que o dispositivo da sentença 

assim foi redigido:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

a Medida Cautelar para confirmar a liminar de fls. 31/32.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que arbitro 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com suporte no art. 85, § 8º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, procede-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.”

Deve, portanto, ser aclarado.

Neste ponto, tendo em vista que na sentença da ação principal em apenso 

código 744284, expressamente constou a condenação em danos morais 

de forma solidária, o acessório deve seguir o principal.

Diante disso, ACOLHO os Embargos de Declaração, a fim de fazer constar 

que a condenação nas verbas de sucumbência dos requeridos é 

solidária.”

Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 455734 Nr: 26819-19.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGNÊS MARIA MENDES LINHARES, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA - 

OAB:10.144

 Conforme noticiado às fls. 290/292, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se alvará em favor da parte autora o valor de R$ 2.580,41 (dois 

mil quinhentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), observando-se 

os dados bancários de fl. 295.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1086309 Nr: 4446-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. PARDAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - 

ME - LUZITANA FEST, LUZITANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: crislaine silva ferreira - 

OAB:25720/O, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Assim, considerando que no feito anteriormente proposto (código 

1051291), foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, bem como 

determinado o imediato recolhimento das custas, que não foi cumprido, 

acarretando a extinção, o que possivelmente motivou a propositura da 

presente demanda, não há dúvidas de que a autora deve corrigir o vício 

que levou à extinção daquela ação, como dispõe o artigo 

supracitado.Desta feita, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher o valor das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. “ Desta decisão a 

embargante interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido.A 

embargante peticionou, alegando que não tem condições de pagar as 

custas deste processo, sendo-lhe deferido o benefício da justiça gratuita 

neste processo. Conforme constou na decisão monocrática do douto Des. 

João Ferreira Filho, fl. 1.116 ao não conhecer do RAI interposto pela 

embargante, a decisão agravada determinou que a agravante recolhesse 

as custas judiciais daquela demanda extinta, para que esta ação 

retomasse seu regular prosseguimento.Foi então proferida a decisão 

embargada, a qual deixa claro que o art. 486, §1º do CPC determina que 

em caso de extinção, a propositura de nova ação depende da correção do 

vício que levou à extinção sem resolução do mérito e, considerando que a 

sentença de extinção transitou em julgado, é imperativo que a embargante 

recolha as custas daquela ação que foi extinta por falta de recolhimento 

das custas, corrigindo o vício que levou à extinção.Assim, não há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 294 de 2237



contradição alguma, posto que nesta ação foi deferido o benefício da 

justiça gratuita, mas como se trata de propositura de ação idêntica à que 

foi anteriormente extinta sem resolução do mérito por ausência de 

recolhimento das custas, é necessário que a parte corrija o vício daquela 

ação para que esta prossiga.Posto isso, REJEITO os Embargos de 

Declaração.Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1098026 Nr: 9697-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILTON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:14.992-A

 Conforme noticiado às fls. 79/80, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se alvará em favor da parte autora, o valor de R$ 928,51 

(novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), observando 

os dados bancários de fl. 82.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1083859 Nr: 3388-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 Conforme noticiado à fl. 181, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se alvará em favor da parte autora do valor bloqueado à fl. 179, 

observando-se os dados bancários de fl. 181.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1069326 Nr: 55132-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Conforme noticiado às fls. 164/167, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 190.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1215790 Nr: 10172-02.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Gaudencio Alves da 

Silva Ribeiro - OAB:7.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIVE PEREIRA REIS - 

OAB:140.816/OABMG

 Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRN Participações e 

Empreendimentos Ltda e STM Investimentos e Participações - Eirelli em 

face da sentença de fl153, a qual julgou extinta a presente Medida 

Cautelar, pela perda do objeto.

Alegam contradição na sentença embargada, posto que foram 

condenadas nas verbas de sucumbência, quando deveria ter sido 

condenada a embargada que propôs a ação e deu causa à extinção por 

perda do objeto.

A embargada não se manifestou.

 Decido:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Sob a alegação de contradição as embargantes demonstram 

inconformismo com parte da sentença que as condenou nas verbas de 

sucumbência, deixando de considerar que na sentença constou que a 

condenação deu-se “pelo princípio da causalidade”.

Logo, não apontam contradição entre termos da sentença, mas 

discordância do seu teor, devendo a reforma ser buscada por meio do 

recurso apropriado.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração.

Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1215791 Nr: 10173-84.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOGNO AFRICANO INVESTIMENTOS FLORESTAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, STM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, Gisele Gaudencio Alves da Silva Ribeiro - OAB:7.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIVE PEREIRA REIS - 

OAB:140.816/OABMG

 Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por 

Mogno Africano Investimentos Florestais Ltda.- Embargos de IRN 

Participações e Empreendimentos Ltda e STM Investimentos e 

Participações - Eirelli :As alegações de que a sentença não apontou o 

responsável pela rescisão, que a quebra do contrato, ao contrário do 

afirmado pela sentença, é por culpa da embargada, que na reconvenção 

deve ser apontada a culpa pela rescisão com a condenação da 

embargada, que a sucumbência não se caracteriza como recíproca, que a 

fixação e o valor dos honorários estão equivocados, evidenciam 

inconformismo e discordância com a conclusão da sentença.A sentença 

que não acolhe interpretações e argumentos de uma parte e decide 

contrariamente às suas pretensões não padece de vício, devendo a sua 

modificação ser buscada por meio do recurso apropriado à reforma das 

decisões.Do mesmo modo a discordância quanto à forma de distribuição 

da sucumbência e a fixação dos honorários não caracteriza vício da 

sentença.Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita formulado na 

contestação, razão assiste às embargantes, posto que a sentença foi 

omissa.Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração 

opostos por IRN Participações e Empreendimentos Ltda e STM 

Investimentos e Participações – Eirelli, apenas para suprir a omissão 

constada quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita feito na 

contestação da ação principal, acrescentando o seguinte parágrafo à 

sentença embargada:“ Por fim, quanto ao pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita formulado pelas rés na contestação, tendo em 

vista que o E. Tribunal de Justiça deferiu o benefício da reconvenção por 

elas ofertada, seria ilógico negar na ação principal.Assim, defiro o 

benefício da justiça gratuita às rés, ficando a exigibilidade das verbas de 

sucumbência suspensa por até cinco anos, condicionada à comprovação 

da modificação da situação econômica.”Publique-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 869197 Nr: 8928-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA NORBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO - 

OAB:2.221-A/DF, TATIANA MARIA S MELLO DE LIMA - OAB:15.118

 Conforme noticiado às fls. 320/327, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 329.

 Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931991 Nr: 50395-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE 

LIMA - OAB:9979-MS, JOÃO RODRIGO ARCE PEREIRA - OAB:12.045 - 

MS, PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição de fls. 456/457, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 839755 Nr: 44232-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS P. DO 

NASCIMENTO - OAB:19652

 O acordo entabulado entre as partes foi descumprido, conforme noticia a 

parte exequente à fl. 171.

A requerida, por sua vez, foi intimada pessoalmente para regularizar sua 

representação processual, contudo, manteve-se inerte, restando revel, 

nos termos do artigo 76, II, CPC (fl. 168).

Assim, intime-se a parte devedora por AR para pagar a dívida no prazo de 

15 (quinze) dias, devidamente atualizada, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 523, § 1º do CPC.

Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

verba essa que será incidida sobre o restante, caso a parte executada 

efetue o pagamento parcial no prazo mencionado (CPC, art. 523, § 2º).

Expeça-se mandado de ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da executada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1030254 Nr: 36908-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD LOG SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES 

LTDA, CARFACE, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a petição da autora (fls. 99/100) e a não localização de novos 

endereços dos réus (fls. 87/89), expeça-se edital de citação dos 

requeridos CARFACE (CNPJ nº 07.575.565/0001-46) e JUSCIMAR 
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FERREIRA PINTO (CPF nº 325.940.032-04), com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses dos réus.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 876253 Nr: 14246-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO ROSSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNS COMERCIO DE JOIAS E OBJETOS DE 

ARTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:OBA/MT 13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 220, uma vez que a intimação para o novo 

endereço localizado na pesquisa pelo sistema BACENJUD (fls. 

213/213verso), retornou negativa com a informação de “mudou-se” (fls. 

217).

Assim sendo, expeçam-se os ofícios.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1115449 Nr: 16820-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ VANDERLEY ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Conforme noticiado às fls. 265/273, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 276.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 122265 Nr: 10059-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÁRIO OLIVEIRA LIMA, ASSOCIAÇÃO DOS 

TITULARES DE IMÓVEIS E MORADORES DO RESIDENCIAL ANA MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 À avaliação.

Em seguida, intimem-se as partes.

Após, voltem os autos conclusos para agendar data para o Leilão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 137961 Nr: 22104-75.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, ANISIO 

DE SIQUEIRA, ROBSON JESUS FIGUEREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Considerando que as buscas pelo sistema BACENJUD restaram 

infrutíferas, o requerente requer a apreensão da CNH, do passaporte, e 

dos cartões de crédito dos sócios da executada.

Decido.

Não obstante o artigo 139, IV, do CPC autorize o magistrado a conduzir o 

feito na busca do cumprimento da obrigação, a jurisprudência tem se 

manifestado sobre a impossibilidade da suspensão, bloqueio e apreensão 

pleiteados, diante da violação do princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Para ilustrar:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES - FRUSTRAÇÃO - MEDIDAS 

CONSTRITIVAS - SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E 

BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

 - A previsão do art. 139, IV autoriza ao magistrado a conduzir o feito na 

busca do cumprimento da obrigação, conferindo maior valor ao caráter 

imperativo das decisões.

 - Contudo, diante do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, III, da CF, não se pode admitir a adoção de 

providências excessivas e de cunho humilhante, que lesem a honra, a 

moral e prejudiquem, inclusive, o sustento do devedor. (TJMG - Agravo de 

Instrumento- Cv 1.0702.06.313165-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida 

Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da 

súmula em 22/01/2019)”

 Dessa forma, considerando que as medidas pleiteadas pelo exequente 

não são úteis ao cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos 

individuais dos executados, INDEFIRO o pedido de fls. 306/309.

Outrossim, DEFIRO o pedido de expedição de certidão para que a 

exequente providencie o protesto no cartório competente.

No mais, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 712636 Nr: 5549-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE MIRANDA, TIAGO DE MIRANDA NEVES DE 

SOUZA, VANIA MIRANDA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 Defiro o pedido de fls. 412/413.

Expeçam-se ofícios como pleiteado.

Intime-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 742697 Nr: 39600-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, OLGA 

MARIA VIEIRA, CAROL CONSTRUTORA, INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, inclusive, 

indicando os bens imóveis mencionados às fls. 260, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 389060 Nr: 24503-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19803/O, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.543/MT, IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES - 

OAB:25869- MT, KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - 

OAB:19800-0/OAB-MT, MARIANA SASSO - OAB:15960/O MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, 

FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Os exequentes, às fls. 388/391 e 395/398, pugnam pela apreensão da 

CNH e do passaporte do executado, bem como o bloqueio do cartão de 

crédito.

Decido.

Não obstante o artigo 139, IV, do CPC autorize o magistrado a conduzir o 

feito na busca do cumprimento da obrigação, a jurisprudência tem se 

manifestado sobre a impossibilidade da suspensão ora pleiteada, diante da 

violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DE 

BENS DOS DEVEDORES - FRUSTRAÇÃO - MEDIDAS CONSTRITIVAS - 

SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA.

 - A previsão do art. 139, IV autoriza ao magistrado a conduzir o feito na 

busca do cumprimento da obrigação, conferindo maior valor ao caráter 

imperativo das decisões.

 - Contudo, diante do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana, previsto no art. 1º, III, da CF, não se pode admitir a adoção de 

providências excessivas e de cunho humilhante, que lesem a honra, a 

moral e prejudiquem, inclusive, o sustento do devedor. (TJMG - Agravo de 

Instrumento- Cv 1.0702.06.313165-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida 

Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da 

súmula em 22/01/2019)”

 Dessa forma, considerando que as medidas pleiteadas pelos exequentes 

não são úteis ao cumprimento da obrigação, apenas restringem os direitos 

individuais do executado, INDEFIRO os pedidos de apreensão da CNH e do 

passaporte do executado, bem como o bloqueio do cartão de crédito.

Intimem-se os exequentes para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 361514 Nr: 31479-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a execução realiza-se no interesse do credor, defiro 

o pedido de fls. 248/249, para revogar o despacho de fls. 212.

Comunique-se a empresa MEDIAPE acerca da não realização da perícia.

Ante a impossibilidade de avaliação pelo Oficial de Justiça, e de realização 

de perícia sobre os bens penhorados, intime-se a parte exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, dizer se ainda pretende excutir esses bens, 

devendo em caso negativo indicar outros bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 325652 Nr: 25654-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VERDÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGAPÉ SERVIÇOS E OBRAS LTDA, GERSON 

DE ARRUDA BORGES, LOIRTON JESUS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 Extrai-se dos autos que a parte exequente, apesar de intimada, não 

atendeu à determinação deste Juízo, deixando de promover os atos de 

diligências que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15, julgo extinto o 
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presente feito.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

Publique-se

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 704825 Nr: 39509-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELY OLINKEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO 

TEIXEIRA FILHO - OAB:14017/MT, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271, 

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAURMEISTER - OAB:11754 MT

 Defiro a penhora do imóvel descrito às fls. 157/158, para tanto determino 

a expedição de termo de penhora, cabendo a exequente a averbação no 

registro imobiliário competente (art. 844 CPC).

Expedido o referido termo, intime-se o executado PEDRO PAULO DE 

OLIVEIRA para querendo manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se a avaliação após a 

exequente informar o endereço correto quanto a localização do referido 

imóvel.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 805452 Nr: 11915-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLUNATAS REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:OAB/MT 

18.879/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Indefiro o pedido de penhora sobre percentual do faturamento da 

empresa executada, pois esta sequer foi localizada para integrar a lide, 

tendo sido citada por edital, o que impossibilita a nomeação de 

administrador-depositário e a realização dos atos constritivos almejados.

Intime-se a credora para indicar bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 839755 Nr: 44232-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÔNIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAGA VINICIUS P. DO 

NASCIMENTO - OAB:19652

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 178/180, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 840369 Nr: 44770-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOE RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547

 Intime-se o exequente para manifestar sobre a petição de fls. 246/248 

referente ao pedido de nova avaliação imobiliária, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 846487 Nr: 50094-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MARTINS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDE FERREIRA DA SILVA E 

SOUZA - OAB:16019/MT

 Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 844382 Nr: 48205-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL FOODS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

BFPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CORDELLA RIBEIRO - 

OAB:41.289/PR, LUCYANNA JOPPERT LOPES - OAB:24.484/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar nos autos sobre a resposta do 

ofício às fls. 182/184, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 921415 Nr: 44269-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

LUCIANA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS LUIZ DA SILVA, VALDELICE 

DELMONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR ANDRADE 

AMORIM - OAB:26049/O, REINALDO SILVEIRA BUENO - OAB:16392/GO

 Acerca da petição e certidão de óbito às fls. 135/139, manifeste-se a 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 902914 Nr: 31998-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECI FRANÇA ESCOBAR TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO DE SOUSA 

TRINDADE - OAB:7169/MT

 I – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, informar os 

dados exigidos pelo SPC/SERASA para a inclusão da parte executada no 

cadastro de proteção ao crédito, quais sejam: filiação, RG e CPF, data de 

nascimento e endereço. Desde já DEFIRO a inclusão do nome dos 

executados no SPC/SERASA, depois de prestadas tais informações pela 

parte exequente.

II – Expeça-se certidão de débito para protesto.

III – Intime-se a executada, por meio de seu patrono via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens à penhora, sob pena de multa, nos 

termos do parágrafo único do art. 774 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1060818 Nr: 51387-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289

 Conforme noticiado às fls. 338/340, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 342.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1035937 Nr: 39572-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAHE FRANÇA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA FONTES MECIANO - 

OAB:21.871, VITOR HUGO BENA MEDEIROS - OAB:18762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 Conforme noticiado às fls. 290/293, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 328.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 377502 Nr: 13575-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DOMINGOS, DÁRIO 

PEREIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o interesse na tentativa de conciliação, manifestado pela exequente 

à fl. 166, designo audiência de conciliação para o dia 12/03/2020, às 15 

horas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2019.

 Vandymara G. R. Paiva Zanolo
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1112306 Nr: 15640-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT CRED ASSESSORIA DE CREDITO E 

COBRANÇA LTDA, RANIERY BARBOSA QUEIROZ, HELLEN AZUAGA 

BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOÃO ZANATA - OAB: 8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Defiro o pedido de penhora pelo sistema BACENJUD.

 Segue anexo o protocolo e resposta da penhora realizada via BACENJUD, 

no valor de R$ 2.806,13 (dois mil, oitocentos e seis reais e treze 

centavos).

II - Intime-se o executado para que oferte manifestação, no prazo de 5 

(cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 932499 Nr: 50667-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMANN STROBEL, HONORIA DA SILVEIRA 

STROBEL, JOAQUIM JOSÉ DA SILVA, JOSÉ ALVES DOS SANTOS, JOSÉ 

CARLOS RODRIGUES, JOSÉ DA COSTA, LINDACIR ROCHA BERNARDON, 

MARIA HELENA DUARTE MONTEIRO PAIXAO, WALDIR SEVERINO DA 

SILVA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RONI JOÃO PEGORARO CAZARIN, 

ESPÓLIO DE SELMA MARIA BRUNINI MONTEIRO, ANA MARIA DUARTE 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Aguarde-se a decisão no recurso de agravo de instrumento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 452209 Nr: 24379-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA VALÊNCIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA STRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fl. 177, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, 

com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 

924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 710271 Nr: 3216-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GONÇALVES NATALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:OAB/MT 19.803/O, CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, EUNICE ELISIA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:16.543/MT, felipe almeida pedroso - OAB:25.768, IRLANE 

CAROLINA BARROS - OAB:17635, IZADORA AQUINO - OAB:25869/0, 

JOILISMAYRA FERNANDES GOMES - OAB:25764/O-MT, JOZY ELLEN 

NOGUEIRA - OAB:24255/O, KEILLA MOLLINA XAVIER RODRIGUES - 

OAB:24708/O, KELLY CRISTINA DE LIMA TRINDADE - OAB:26.255/O, 

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - OAB:19800-0/OAB-MT, MARIANA 

SASSO - OAB:15960/O, MATHEUS NUNES AMARAL - OAB:26332/O, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT

 O exequente requer a expedição de ofício ao SPC/SERASA.

Defiro à inclusão do nome do executado MARCELO GONÇALVES NATALE 

(CPF Nº 076.887.596-09) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao 

valor executado, devendo a Secretaria aguardar a atualização dos 

cálculos, para depois expedir os ofícios ao SPC/SERASA para as devidas 

anotações (CPC, art. 782, §3º).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1103364 Nr: 11879-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO FRANÇA MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Conforme noticiado às fls. 136/138, houve o pagamento da obrigação.

Ante o exposto, diante da quitação do débito exeqüendo, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, incisos 

II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Expeça-se o competente alvará judicial como requerido, observando-se os 

dados bancários de fl. 141.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1104204 Nr: 12228-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR OLIVEIRA GERMANO COMERCIO ME, 

RALPH SALGADO GERMANO, THAISE RIBEIRO OLIVEIRA GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido 

das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 776613 Nr: 29942-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEYTON VINICIUS DE ARRUDA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS E FORTES JUNIOR LTDA -ME, 

AURISTE FORTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217, MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento do valor de 

R$99.823,10 (noventa e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e dez 

centavos), no prazo de 90 (noventa) dias, como disposto no artigo 1.031, 

§2º do Código Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1062862 Nr: 52292-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON GERALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se a parte devedora por meio de seu advogado, via DJE, para 

pagar o débito referente à multa processual por embargos protelatórios, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/15, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC/15).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/15, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 379897 Nr: 16118-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR MÍDIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM RELAÇÕES PÚBLICAS S/C LTDA, SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS 

SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HASSON - OAB:42.682/PR, 

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15.728/MT, RODRIGO 

PAIVA DA SILVA - OAB:13750, SANDRA CALABRESA SIMÃO - 

OAB:OAB/RR 13.271, SONIA MARIA BENDÔ LECHUGA - OAB:9.100/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, LUIS CARLOS CORREA DE MELO - OAB:8690, MARCUS 

FÁBIO DA SILVA PIRES - OAB:214.737/SP, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intime-se a credora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 317094 Nr: 20412-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE ZAMBRINI MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JORGE FERREIRA, ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 Suspenda-se o andamento deste feito, arquivando-o provisoriamente de 

acordo com o disposto no artigo 921, III, do CPC, ou até a parte credora 

localizar bens em nome da parte devedora e os indique para penhora.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO
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 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1018521 Nr: 31182-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A, AM/PM COMBUESTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, MARLENE 

NAZARIO CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, GUILHERME ARGUELHO MOURA - OAB:18.520, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:OABMT 10524, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1094993 Nr: 8383-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI, JUVENIA GOMES 

MARCHESAN DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, MARIANGELA RITA 

MARQUES DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:OAB/MT 9.233/B, JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, SAMUEL 

ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18.382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a credora para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1059373-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT15415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMEIRA MENDES DE LIMA (RÉU)

FRANCISCO ADRIANO BRITO LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059373-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS RÉU: FRANCISCO ADRIANO 

BRITO LIMA, SILMEIRA MENDES DE LIMA Recebo a emenda à inicial e 

defiro a juntada dos documentos indicados na petição Id. 27503374, os 

quais são aptos a demonstrar a hipossuficiência da autora. Cuida-se de 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS ajuizada por LORENA 

MOREIRA THEODORO DOS SANTOS em desfavor de FRANCISCO 

ADRIANO BRITO LIMA e SILMEIRA MENDES DE LIMA, na qual a autora 

pleiteia a concessão de liminar, para determinar que a primeira requerida 

desocupe o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

a consequente reintegração da requerente na posse do imóvel. Alega a 

autora que, em 04/03/2019, firmou com a primeira requerida um contrato 

de locação residencial – sendo responsável com fiadora a segunda 

requerida –, tendo como objeto o imóvel situado na Avenida Nossa 

Senhora de Copacabana, 12-A, Bairro Jardim Guanabara, Cuiabá-MT, 

mediante o pagamento de aluguel mensal de R$1.700,00 (um mil e 

setecentos reais). Afirma que a primeira requerida infringiu as disposições 

contratuais firmadas, em decorrência da inadimplência no pagamento dos 

alugueres dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. É o 

breve relato. Fundamento e decido. As hipóteses de despejo liminar estão 

previstas no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/1991, dentre elas a seguinte: Art. 

59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo 

terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em 

quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde 

que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas 

ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de 

pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o 

contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por 

não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração 

dela, independentemente de motivo. Com efeito, observa-se que o contrato 

de locação (Id. 27317026) dispõe da garantia de fiança – no caso, a 

segunda requerida é fiadora no ajuste –, na forma prevista no art. 37 da 

Lei 8245/91, verbis: Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir 

do locatário as seguintes modalidades de garantia: [...]. II - fiança;” Assim 

sendo, não há falar-se em concessão de liminar de despejo na forma 

prevista no inciso IX do § 1º do art. 59, da Lei n. 8.245/1991. A propósito: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA - CONTRATO PROVIDO DE GARANTIA 

– FIANÇA – ART. 37, II, DA LEI N. 8.245/91 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91 – 

DECISÃO REFORMADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 

Demonstrado que o contrato de locação havido entre as partes está 

garantido por fiança (art. 37, II, da Lei n. 8.245/91), não pode subsistir a 

medida deferida nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91. 

(TJMT, Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010777-20.2018.811.0000, 

Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de despejo. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

27/04/2020, às 9h00min – Sala: Conciliação 7, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 
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Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058906-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA JOANA TAQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058906-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TELMA JOANA TAQUES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por TELMA JOANA 

TAQUES DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica para a sua unidade 

consumidora. Em suma, alega a requerente que a requerida está 

condicionando o restabelecimento do fornecimento de energia para a sua 

unidade consumidora, ao pagamento de dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, emitida com base em um Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI), cuja lavratura teria sido realizada de forma unilateral, e do 

qual a autora não teria sido notificada. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, conquanto a autora afirme que a requerida emitiu cobranças de 

recuperação de consumo entre os períodos de junho de 2015 a setembro 

de 2019, extrai-se, prima facie, do histórico de faturas anexado no Id. 

27209551, que os débitos corresponderiam à cobrança regular de 

consumo mensal de energia no citado período, não havendo falar-se, a 

princípio, em emissão de fatura de recuperação de consumo decorrente 

de TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção. Diante do exposto, ausente a 

probabilidade do direito deduzido na petição inicial, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 10h30, Sala 4, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data do registro no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1059619-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADYR MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULANO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059619-68.2019.8.11.0041. De plano, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para analisar o 

caso em tela. Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

por meio da Resolução nº 06/2014/TP, atribuiu à Vara Especializada de 

Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” Assim, considerando que a presente ação 

discute conflito possessório individual urbano, matéria de competência 

daquele Juízo Agrário, a remessa deste feito àquele Juízo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juízo, nos termos da Resolução nº 06/2014/TP e determino a remessa e 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada de Direito Agrário 

desta Comarca, com as baixas e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005123-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVANIL PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGA BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE OAB - MT9385-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005123-60.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCOS CESAR PEREIRA NUNES, ADEVANIL PEREIRA NUNES 

REQUERIDO: JOCINEY DE ARRUDA ALMEIDA, SIGA BEM LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA Acolho o pedido de denunciação a lide formulado pela ré 

Siga Bem Locadora de Veículos Ltda e determino a citação da empresa 

Morro do Chapéu Empreendimentos e Participação Ltda para contestar a 

lide, no prazo legal. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061870-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN FRITSCHE LIMBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061870-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

EVELIN FRITSCHE LIMBERGER REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por EVELIN FRITSCHE LIMBERGER em face de 

IUNE – UNIC/UNIME – UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, na qual a autora pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para determinar que a 

requerida (i) suspenda as cobranças indevidas; (ii) se abstenha de incluir 

o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) mantenha a 

requerente matriculada conforme contrato FIES, até o julgamento da 

presente demanda. Alega a autora que, no primeiro semestre de 2013, 

celebrou contrato de abertura de crédito junto ao FNDE, e obteve o 

financiamento de 100% (cem por cento) do curso de arquitetura e 

urbanismo perante o FIES. Aduz que, nos períodos de 2014/2 a 2015/1, 

por motivos pessoais, teve que suspender os seus estudos, mas os 

valores do financiamento foram repassados normalmente à requerida. 

Afirma que a requerida passou a cobrar valores além do financiamento – 

ao argumento de que os repasses feitos pelo programa FIES não são 

suficientes para cobrir algumas disciplinas da grade da autora –, pelo que 

foi obrigada a firmar um contrato de prestação de serviços, o que resultou 

num débito de R$6.247,05 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e 

cinco centavos). É o breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. In casu, identifico a probabilidade do 

direito deduzido, notadamente por meio da cópia do contrato de 

financiamento do curso de arquitetura e urbanismo pelo sistema FIES (Id. 

27705389); do Extrato financeiro (Id. 27707348); e do contrato de 

prestação de serviço (Id. 27707350), de cujo teor é possível inferir, prima 

facie, que, muito embora a autora tenha celebrado contrato de 

financiamento junto ao FIES, a requerida estaria efetuando a cobrança de 

valores não previstos no financiamento, cujo limite de crédito é de 100% 

(cem por cento) do referido curso. Ademais, verifica-se que há 

possibilidade de suspensão do financiamento, nos termos do art. 1º da 

Portaria Normativa nº 28/2012, do Ministério da Educação, verbis: Art. 1º A 

utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de 

Financiamento Estudantil - Fies poderá ser suspensa temporariamente por 

até 2 (dois) semestres consecutivos, mediante solicitação do estudante e 

validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - 

CPSA do local de oferta de curso, ou por iniciativa do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies. Por outro 

lado, o perigo de dano exsurge do risco de a autora ser impedida de dar 

continuidade ao curso, bem como de ter seu nome inserido nos cadastros 

de inadimplentes em virtude da cobrança de valores, aparentemente, 

indevidos, caso somente ao final obtenha o provimento judicial pretendido. 

Ademais, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo 

novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido liminar, para 

determinar que a requerida a requerida (i) proceda à imediata suspensão 

de toda e qualquer cobrança além daquela já suportada 100% pelo FIES, 

em especial da quantia de R$6.247,05 (seis mil duzentos e quarenta e sete 

reais e cinco centavos); (ii) se abstenha de incluir o nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito; e (iii) mantenha a requerente matriculada 

conforme contrato FIES, até o julgamento da presente demanda. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/04/2020, às 11h00, Sala 6, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT10201-O (ADVOGADO(A))
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HEBER ROBERTO "COXA" (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1057534-12.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDERSON RODRIGO CARVALHO DE 

ATAYDE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HEBER ROBERTO "COXA", 

CARLA "DE TAL" De plano, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo para analisar o caso em tela. Isso porque, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Resolução nº 06/2014/TP, 

atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes 

competências: “Processar e julgar ações que envolvam conflitos 

fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, 

independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” Assim, considerando que a presente ação 

discute conflito possessório individual urbano, matéria de competência 

daquele Juízo Agrário, a remessa deste feito àquele Juízo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juízo, nos termos da Resolução nº 06/2014/TP e determino a remessa e 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada de Direito Agrário 

desta Comarca, com as baixas e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. 
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(ADVOGADO(A))
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SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA (RÉU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061641-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELICA PELEGRIM UNGARI RÉU: EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS 

LTDA - ME, ALEXANDRE MENNA BARRETO POMPEO DE BARROS, 
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SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA, 

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA De plano, 

RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para analisar o 

caso em tela. Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

por meio da Resolução nº 06/2014/TP, atribuiu à Vara Especializada de 

Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados.” Assim, considerando que a presente ação 

discute conflito possessório individual urbano, matéria de competência 

daquele Juízo Agrário, a remessa deste feito àquele Juízo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juízo, nos termos da Resolução nº 06/2014/TP e determino a remessa e 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada de Direito Agrário 

desta Comarca, com as baixas e formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062290-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIA SANTANA DE ARRUDA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

LUCIA SANTANA DE ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida (i) 

suspenda a cobrança dos valores das faturas referentes aos meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 

2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e janeiro, 

fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019; e (ii) se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, em virtude do 

não pagamento dessas faturas. Em suma, a autora defende a ilegalidade 

da cobrança das faturas de energia elétrica objeto da presente demanda, 

pois a requerida a desenquadrou da tarifa social, apesar de receber 

benefício de prestação continuada do INSS e fazer jus ao desconto para 

pessoas com baixa renda. É o breve relato. Fundamento e decido. Nos 

termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio das faturas 

juntadas com a petição inicial, de cujo teor é possível extrair, prima facie, 

que, a partir de fatura referente ao mês de setembro de 2015, a requerida 

desenquadrou a autora da tarifa social, passando a cobrar a tarifa cheia, 

em que pese a requente receba o benefício de prestação continuada do 

INSS e, aparentemente, se enquadre como pessoa de baixa renda, o que, 

a princípio, retira a idoneidade dos valores noticiados nas faturas objeto 

da presente demanda. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos 

causados pela (i) suspensão no fornecimento de energia para a unidade 

consumidora da autora; e (ii) manutenção da cobrança dos valores 

noticiados nas faturas impugnadas, o que poderia resultar em inscrição 

nos cadastros de restrição ao crédito. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a 

requerida (i) suspenda a cobrança dos valores das faturas referentes 

aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro 

e fevereiro de 2016, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, e 

janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2019; e 

(ii) se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, em 

virtude do não pagamento dessas faturas. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão 

do fornecimento de energia. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/04/2020, às 10h00, Sala 7, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000545-49.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A 

Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais ajuizada por JOÃO PEDRO RODRIGUES 

CORRÊA, representado por sua esposa e curadora LUZIETE GUSMAO DE 

LIMA, em face de BANCO DAYCOVAL S/A, na qual a autora pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida suspenda os descontos no valor de R$154,33 (cento e 

cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de 

empréstimo nº 25 -6666316/19. Em suma, sustenta que, desde outubro de 

2019, está sofrendo descontos indevidos em sua conta corrente, em 

benefício da requerida, a título de empréstimo consignado, o qual não foi 

convencionado pelo autor, nem mesmo apreciado pela sua curadora. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, identifico a probabilidade do direito 
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deduzido, notadamente por meio do Alvará de Curatela Provisória e Termo 

de Compromisso (Ids. 27820891 e 27820893), além do extrato de 

consignados em folha de pagamento (Id. 27820899), de cujo teor é 

possível extrair, prima facie, que o requerente estaria sofrendo descontos 

indevidos em seus proventos de aposentadoria, a título de empréstimo 

consignado, o qual, aparentemente, teria sido firmado após a expedição 

do Alvará de Curatela Provisória do requerente em favor de sua esposa, 

fato que retiraria a validade da referida contratação. O perigo de dano 

exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados ao autor, caso os 

descontos sejam mantidos até o final da demanda, o que poderia 

comprometer, ainda mais, a sua renda mensal. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que 

assim autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que a 

requerida se abstenha de realizar os descontos no valor de R$154,33 

(cento e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), referentes ao 

contrato de empréstimo nº 25 -6666316/19, até a decisão final da presente 

demanda. Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da 

parte Requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até 

o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 04/05/2020, às 11h00, Sala 

1, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))
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BANCO BMG S.A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060637-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELUI MARIA DA SILVA RÉU: BANCO BMG S.A Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por ELUI MARIA DA SILVA em 

face de BANCO BMG S/A, na qual a autora pleiteia, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida se 

abstenha (i) de realizar descontos na folha de pagamento da requerente; 

e (ii) de incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito. Para 

tanto, alega a autora que firmou com a requerida um contrato de 

empréstimo no valor líquido de R$2.907,76 (dois mil, novecentos e sete 

reais e setenta e seis centavos), mediante o desconto em folha de 20 

(vinte) parcelas de R$171,28 (cento e setenta e um reais e vinte e oito 

centavos). Afirma que, um ou dois meses após o início dos descontos, 

recebeu em sua residência um cartão de crédito emitido pelo réu, mas não 

o utilizou, nem sequer o desbloqueou. Aduz que, após o decurso do prazo 

de 20 (vinte) meses, tomou conhecimento de que o seu empréstimo foi 

lançado como um saque no cartão de crédito, que o valor do empréstimo 

entrou no crédito rotativo, e que o valor descontado em seu contracheque 

representava, na verdade, o pagamento mínimo da fatura, sendo mês a 

mês lançados encargos financeiros sobre o saldo devedor, o qual 

alcançou um patamar impagável para a realidade da autora. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, 

notadamente por meio do documento de solicitação do empréstimo sub 

judice, e da fatura com vencimento em 10/02/2019, ambos juntados no Id. 

27577842, de cujo teor é possível inferir, prima facie, que, embora a 

autora tenha firmado, em dezembro de 2017, um contrato de empréstimo a 

ser quitado mediante o desconto de 20 (vinte) parcelas em sua folha de 

pagamento, a requerida estaria realizando descontos além do contratado, 

a título de dívida de cartão de crédito. O perigo de dano exsurge dos 

evidentes prejuízos econômicos causados à autora, caso os descontos 

sejam mantidos até o julgamento da demanda, o que poderia comprometer, 

ainda mais, a sua renda mensal. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido liminar, para determinar que a requerida se abstenha (i) de realizar 

descontos na folha de pagamento da requerente; e (ii) de incluir o nome da 

autora nos órgãos de restrição ao crédito. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 

(trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, 

do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 04/05/2020, às 8h30, Sala 2, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça 

plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020961-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - MT17348-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

LEILA AYOUB MALOUF (RÉU)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020961-72.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS GABRIEL DA SILVA RÉU: KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA 

AYOUB MALOUF, QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA Intimem-se os réus 

para comprovarem os depósitos dos valores fixados na liminar em favor 

do menor autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Intimem-se as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, para fins do saneamento do processo, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018234-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018234-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA LEAL DA SILVA RÉU: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Não 

há hipóteses de extinção do processo (art. 354, CPC), nem de julgamento 

antecipado da lide (art. 355, CPC), assim trata-se de saneamento do feito, 

com fulcro no art. 357, caput, do CPC, nos seguintes termos: As partes 

são legítimas e estão representadas, não há questões processuais 

pendentes, a questão de fato refere-se à responsabilidade da ré quanto 

ao acidente que vitimou a autora. O ônus da prova dos fatos alegados na 

inicial cabem à autora, bem como à ré cabe demonstrar que não incorreu 

em culpa ou dolo no acidente. A questão de direito relevante a ser 

apurada refere-se à responsabilidade civil decorrente dos danos materiais 

e morais causados à autora em razão do acidente ocorrido dentro do 

estabelecimento da ré. Assim, defiro a produção das provas orais e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31.03.2020, às 

14:00 horas, para fins de oitiva dos depoimentos pessoais, das partes e 

oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente. Cabem aos advogados 

informar ou intimar suas testemunhas. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020768-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020768-62.2016.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSIAS DE ALMEIDA, CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA REQUERIDO: MARIA 

HELENA FALEIROS DA SILVA Não há hipóteses de extinção do processo 

(art. 354,CPC), nem de julgamento antecipado da lide (art 355, CPC), assim 

trata-se de saneamento do feito, com fulcro no art. 357, caput, do CPC, 

nos seguintes termos: Não há questões processuais pendentes e as 

partes são legítimas e estão representadas. As questões de fato e de 

direito referem-se ao contrato de compra e venda do imóvel, seu 

descumprimento e a responsabilidade decorrente da inadimplência 

contratual. O ônus da prova dos fatos alegados na inicial cabem aos 

autores, bem como à ré cabe demonstrar que não incorreu em culpa ou 

dolo no descumprimento do contrato de compra e venda. Defiro a 

produção das provas orais e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de abril de 2020, para fins de oitiva dos depoimentos 

pessoais das partes, bem como a oitiva das testemunhas arroladas 

tempestivamente (art. 357, § 6º, CPC). Cabem aos advogados informar ou 

intimar suas testemunhas. Intimem-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026505-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026505-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ REU: AGEMED SAUDE S/A Indefiro o 

pedido de denunciação a lide do Conselho Nacional de Ministros de Cultos 

Religiosos do Brasil, uma vez que se trata de relação consumerista. 

Indefiro o pedido de produção de provas orais, uma vez que se trata de 

matéria exclusivamente de direito, a qual comporta o julgamento 

antecipado da lide. Assim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022297-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 308 de 2237



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022297-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO REU: IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR 

Indefiro o pedido de produção de provas orais, uma vez que os autos 

encontraram-se aptos ao julgamento antecipado. Assim, voltem-me 

conclusos para sentença. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. Vandymara,G R 

P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034644-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAU DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034644-16.2018.8.11.0041. RECONVINTE: 

NICOLAU DA SILVA RECONVINDO: BANCO CETELEM S.A. Indefiro a 

impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao autor, haja visto 

que se trata de pessoa aposentada e isenta do Imposto de Renda. Indefiro 

o pedido de produção de provas orais, uma vez que trata-se de matéria 

exclusivamente de direito. Assim, o feito comporta o julgamento 

antecipado. Voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 13 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024868-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS SPERAFICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL REQUERIDO: DENIS SPERAFICO Trata-se de matéria 

exclusivamente de direito, assim o feito comporta o julgamento antecipado. 

Voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040392-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CAMARA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040392-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CID 

IMOVEIS EIRELI - EPP REU: FRANCISCO CAMARA NETO As partes pedem 

o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que se trata de 

matéria exclusivamente de direito e que o processo encontra-se 

devidamente instruído. Assim, defiro como pedem. Voltem-me conclusos 

para sentença. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060748-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARKILA CAROLINE WALTRICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060748-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DARKILA CAROLINE WALTRICK REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ante as informações trazidas pela parte 

autora, DEFIRO o pedido formulado na petição Id. 27958015, para 

determinar que a requerida (i) se abstenha de realizar a cobrança das 

faturas pendentes, até janeiro de 2020; e (ii) que a requerida restabeleça, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica 

para a unidade consumidora da autora, independente do pagamento das 

citadas faturas, até o julgamento da presente demanda. Esta decisão não 

tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso de não 

cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de 

R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), 

nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G. R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001461-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001461-83.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO RODRIGUES CARVALHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

ANTONIO RODRIGUES CARVALHO em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual o autor pleiteia, 

liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de realizar o corte de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, em razão do não pagamento das faturas objeto da 

demanda. Em suma, alega o autor que foi surpreendido com a cobrança 

ilegal de duas faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, 

emitidas pela requerida com base em um Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), cuja lavratura foi realizada de forma unilateral, sem garantir o 
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contraditório e a ampla defesa. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio da cópia do TOI 

nº 705991 (Id. 27983255), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que 

a inspeção no medidor do autor não teria sido realizada com a sua 

presença, e que, do Termo de Ocorrência e Inspeção respectivo, ele não 

teria sido notificado, o que violaria o seu direito ao contraditório e à ampla 

defesa, e retiraria a idoneidade do procedimento administrativo que 

resultou na cobrança das faturas de recuperação de energia objeto da 

demanda. O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados 

pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade 

consumidora do autor. Por fim, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a 

qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido liminar, para determinar que a requerida se abstenha de realizar o 

corte de energia elétrica na unidade consumidora do autor, ou que a 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas caso já tenha efetuado 

o corte, em virtude do não pagamento das faturas nos valores de 

R$2.850,30 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta centavos), e 

R$14.502,71 (quatorze mil, quinhentos e dois reais e setenta e um 

centavos). Esta decisão não tem efeitos para o caso de existirem outras 

faturas vencidas e pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses 

em que é permitida a suspensão do fornecimento de energia. Para o caso 

de não cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, 

imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 04/05/2020, às 11h00, Sala 5, a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se com 

urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042056-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL MARTIMIANO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA OAB - MT24755/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA SARTORELLI PRADEBON OAB - MS8276 (ADVOGADO(A))

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE OAB - SP350533 (ADVOGADO(A))

LUCAS ORSI ABDUL AHAD OAB - MS15582 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MS14666 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042056-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DORIVAL MARTIMIANO ALVES REU: MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - 

ME Não há hipótese de extinção do processo, nem julgamento antecipado, 

como também não há questões processuais pendentes. Assim, 

necessário se faz o saneamento do feito. A questão de fato refere-se à 

assinatura do contrato, que o autor nega tê-la feito do próprio punho e 

pede a realização da prova pericial. Contudo, houve a inversão do ônus 

da prova na decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos 

dos valores na conta do autor. Portanto, cabe à empresa ré a produção da 

prova de que não há falsificação na assinatura do autor. Defiro a 

produção da prova pericial e nomeio como perita a empresa Mediape, para 

fazer o laudo grafotécnico no contrato que teria sido assinado pelo autor. 

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e oferecerem 

assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se a empresa 

nomeada perita para apresentar sua proposta de honorários, que ficarão 

ao encargo da empresa ré. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002075-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVO DOS ANJOS LIMA (AUTOR(A))

EUSTACIO FLORENCIO (AUTOR(A))

ESTER DANELICHEN DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

NILDE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

JOSE BATISTA BUENO (AUTOR(A))

JOSE ALBERTO FRANCISCO (AUTOR(A))

NAILDE DOS ANJOS LIMA FRANCA (AUTOR(A))

JOANA LEITE SABOIA (AUTOR(A))

LILA LEITE DE ARAUJO (AUTOR(A))

SIRLENE DE ORLANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

GERSON JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

CELINA AGUIAR FLORENCIO (AUTOR(A))

MANOEL DIOGO BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Processo 1002075-59.2018.8.11.0041 A Caixa Econômica Federal 

manifestou-se sob Id nº 25384560às fls. 2911/2914, pleiteando a remessa 

dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, para que lá 

seja apreciado seu pedido de admissão nesta ação como substituta da 

parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsorte necessário ou, 

ainda, como assistente da parte ré. Alega que no período de 26/06/19981 

a 18/01/2009 coexistiram dois tipos de apólices de seguro no âmbito do 

Sistema Financeiro de Habitação: a) Apólice de Seguro Habitacional do 

Sistema Financeiro de Habitação (também chamada de Apólice Pública ou 

ramo 66); b) Apólice de Mercado (apólice privada – ramo 68, livre, distinta 

da do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação). Afirma 

que quando se trata de apólice Pública, as seguradoras privadas são 

prestadoras de serviço e remuneradas pelo SH/SFH (ramo 66) para tratar 

da operacionalização desse sistema, inclusive, de sua representação 

judicial, o que levava a uma interpretação equivocada de que estas 

arcariam com os pagamentos dos sinistros ou despesas decorrentes do 

contrato de seguro. Aduz que as apólices de mercado e pública possuem 

características e abrangência totalmente distintas: a primeira (ramo 68 – 

de mercado) envolve operação securitária tradicional onde a contratação, 
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regulação do sinistro, recebimento do prêmio e a cobertura do sinistro se 

dão pela seguradora que assume o risco; na segunda (ramo 66 - pública), 

o efetivo desembolso é suportado integralmente pelo FCVS (fundo 

público), que é quem arca com os respectivos pagamentos tanto na 

esfera administrativa quanto na judicial, ou seja, as seguradoras atuam, 

nesse caso, sem risco algum na sua atividade. Mediante tais alegações, 

conclui que o FCVS poderá suportar, ao final, o ônus de ressarcimento de 

eventual condenação, devendo ser garantido o pleno e efetivo exercício 

do contraditório e da ampla defesa, princípios consagrados no inciso LV, 

do art. 5º da CF e recepcionados pelo art. 7º do NCPC. Sustenta que é 

incontestável o seu ingresso na condição de representante legal do FCVS, 

nos feitos em que se discutem o extinto Seguro Habitacional do SFH, hoje, 

denominado FCVS-Garantia. Afirma que “Após longos debates jurídicos 

sobre o direito de ingresso da CAIXA nas lides que tenham por objeto 

contratos vinculados ao ramo público, não pairam mais quaisquer dúvidas 

de que, com o advento da Lei nº 13.000/2014, que incluiu o artigo 1º-A à 

Lei 12.409/2011, esta empresa pública DEVERÁ intervir na defesa dos 

interesses públicos consubstanciados no patrimônio do FCVS: “Art. 1o-A. 

Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e 

extrajudicialmente os interesses do FCVS.” Ainda, no art. 5º da Lei nº 

13.000/2014, houve expressa disposição de que “em relação aos feitos 

em andamento, a Caixa Econômica Federal-CEF providenciará o seu 

ingresso imediato como representante do FCVS”. Ainda que patente o 

interesse da CAIXA nos processos de SH/SFH, não se desconhece que a 

matéria foi, anteriormente, submetida à apreciação do STJ, nos autos do 

REsp nº 1091363/SC, que, em decisão proferida, em 10/12/2012, 

condicionou à admissão da CAIXA na lide a comprovação, além do vínculo 

à apólice pública: (a) que o contrato de seguro adjeto ao de financiamento 

no âmbito do SFH tenha sido firmado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; (b) 

que, com o pagamento da cobertura securitária pretendida no processo, 

houvesse prova do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de 

exaurimento da Reserva Técnica do FESA. Ocorre que, a partir da 

inovação legislativa (Lei nº 13.000/2014), não há que se falar nas 

condições outrora exigidas por força da referida decisão, uma vez que 

descabe a aplicação de jurisprudência, de forma retroativa, em 

desconformidade com lei POSTERIOR. Imperioso ressaltar que a decisão 

retromencionada é ANTERIOR à lei que rege a matéria em questão, 

restando, portanto, SUPERADA.(...)” Aduz que a Lei 13.000/2014 dispõe 

que a representação do SH/FCVS compete exclusivamente à CEF e o 

risco de prejuízo ao FCVS, mediante o esgotamento do FESA, que 

anteriormente, pelo entendimento do STJ, deveria ser demonstrado, 

passou a ser presumido, na medida em que o §1º do artigo 1º-A determina 

o ingresso da CAIXA na qualidade de representante do FCVS em todas as 

ações que representem risco ou impacto ao FCVS ou às suas subcontas. 

Esclarece, ainda, que “à luz do contexto jurídico-legal apresentado, a 

análise dos documentos anexos e um desenvolvimento matemático bem 

simples são suficientes a comprovar que a extinta reserva técnica 

proveniente do FESA é deficitária, e o FCVS já está aportando recursos 

próprios no Seguro Habitacional há algum tempo. Vejamos: (i) O Relatório 

de Gestão do exercício de 2010 (fls. 45) indica que o saldo da reserva 

técnica do FESA, em março de 2010, era de R$ 23,145 milhões – ocasião 

em que tais recursos foram migrados para o FCVS; (ii) Nos anos 2010 e 

2011, o Seguro Habitacional (FCVS Garantia) apresentou déficit no 

montante de R$ 93,95 milhões, o que demonstra que os recursos advindos 

da reserva técnica foram integralmente consumidos e ainda foi necessário 

aporte, pelo FCVS. Isso o que se depreende dos Relatórios de Gestão dos 

exercícios de 2010 (fls. 35 e 36) e 2011 (fls. 39 e 40). Ressalte-se, por 

fim, que o aprovisionamento decorrente das ações judiciais em curso que 

versam sobre SH/SFH, no exercício do ano de 2015, estava fixado em 

mais de R$ 11 bilhões, e o FCVS acumulava, naquele ano, déficit superior 

a R$ 103 bilhões, conforme balancete mensal de dezembro de 2015 e 

avaliação atuarial aprovada na Resolução CCFCVS nº 407 de 30 de março 

d e  2 0 1 6 ,  c o m o  s e  d e p r e e n d e  d o  O f í c i o  n º 

80/2016/GEFUP/COFIS/SUPOF/STN/MF-DF, de 18 de maio de 2016, da 

Secretaria do Tesouro Nacional que ora se anexa. Já, no ano exercício de 

2016, atingiu-se montante superior a R$ 108 bilhões, o que gerou a 

provisão de R$ 12,8 bilhões.” Cita os contratos objeto da lide que possuem 

apólice natureza pública (Ramo 66), caracterizando o interesse da CAIXA 

na lide e os que não foi possível identificar. Sustenta a necessidade de 

imediata remessa dos autos à Justiça Federal. Ao final requer: a) no que 

tange aos autores com contratos vinculados à apólice pública requer o 

declínio da competência com a remessa dos autos à Justiça Federal, para 

apreciação e julgamento do feito, com a conseguinte habilitação da CAIXA 

e deferimento do seu pedido de ingresso na lide em substituição à 

SEGURADORA RÉ, por sucessão processual (artigo 108, do NCPC); b) 

sucessivamente, caso não se entenda pela substituição, que seja 

determinado o ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial (art. 124 

do NCPC) ou, em último caso, como assistente simples (art. 121 do NCPC); 

c) para os autores em que identificados o não enquadramento em uma das 

hipóteses previstas na Resolução CCFCVS nº 364 de 2014, a CAIXA 

pleiteia, em face da ausência do seu interesse no ingresso na lide, o 

desmembramento do processo com a manutenção, na Justiça Comum 

Estadual, das demandas referentes a tais apólices nos moldes do 

prescrito no § 8o do art. 1º-A da Lei no 12.409/2011; d) a intimação dos 

autores e seguradora nos casos em que não foi possível proceder à 

devida análise ante a ausência de documentação, para que juntem, na 

presente lide, os documentos necessários à identificação do ramo a que 

pertence a(s) apólice(s) e o eventual interesse da CAIXA/FCVS para o 

feito; • Contrato(s) de Financiamento(s) entre os autores e o Agente 

Financeiro; • Documentos pessoais dos autores e seus cônjuges; • 

Contrato(s) de gaveta, vinculando o autor ao mutuário que financiou o 

imóvel junto ao Agente Financeiro; • Matrícula do imóvel no Cartório de 

Registro de Imóveis; • Outra documentação que pode subsidiar esta 

Administradora a confirmar se o autor e imóvel estão ou não vinculados ao 

SH/SFH. e) atendida a determinação judicial, com a apresentação de 

novos documentos, seja devolvido o prazo para análise e verificação da 

existência (ou não) de apólice pública de titularidade de referidos autores. 

Decido: Diante da argumentações da Caixa Econômica Federal, verifica-se 

que foi demonstrado o seu interesse na lide em relação aos autores em 

que identificou a apólice pública, a saber : Nilde Arruda Leite, Lila Leite de 

Araújo, José Batista Bueno, Eustácio Florêncio e Celina Aguiar Florencio, 

Nailde dos Anjos Lima França, Manoel Diogo do Bom Despacho, José 

Alberto Francisco, Gerson José dos Santos e Sirlene de Orlando dos 

Santos, Ester Danelichen de Oliveira Silva. Portanto, deve ser acolhido o 

pedido de remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme Súmula 

150 do STJ. Já com relação aos autores Dalvo dos Anjos Lima, Joana 

Leite Sabóia alega não ter sido possível estabelecer vínculo com apólice 

pública, por insuficiência de documentos, requerendo a complementação. 

Diante disso, antes de serem os autos remetidos à justiça federal, com o 

consequente desmembramento, deve ser oportunizado aos autores que a 

CEF não conseguiu estabelecer o vínculo, a juntada dos documentos 

solicitados para verificação. Diante do exposto, intimem-se os autores 

Dalvo dos Anjos Lima e Joana Leite Sabóia para juntarem aos autos, no 

prazo de 15 dias, os seguintes documentos: Contrato(s) de 

Financiamento(s) entre os autores e o Agente Financeiro; • Documentos 

pessoais dos autores e seus cônjuges; • Contrato(s) de gaveta, 

vinculando o autor ao mutuário que financiou o imóvel junto ao Agente 

Financeiro; • Matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis; • 

Outra documentação que pode subsidiar esta Administradora a confirmar 

se o autor e imóvel estão ou não vinculados ao SH/SFH. Feita a juntada, 

intimem-se a ré e a CEF para se manifestar, em 15 dias. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034715-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034715-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARIA SONIA CASTRO BRANCO REQUERIDO: SDB COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME Não há hipótese de extinção do processo, nem de 
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julgamento antecipado, assim trata-se de saneamento do feito. A empresa 

ré impugnou o valor atribuído à causa, contudo trata-se de ação 

indenizatória fundada em dano moral, e o valor da causa deve ser o 

pretendido pela autora, como de fato se vê nesta lide. Portanto, rejeito a 

impugnação ao valor da causa, com fulcro no art. 292, V, CPC. A questão 

de fato, neste processo, refere-se à responsabilidade da empresa ré no 

acidente que vitimou a autora. O ônus da prova dos fatos alegados na 

inicial cabem à autora, bem como à empresa ré cabe demonstrar que não 

incorreu em culpa ou dolo no acidente. Assim, defiro a produção das 

provas orais e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28 

de abril de 2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva dos depoimentos 

pessoais das partes, bem como, da oitiva das testemunhas arroladas 

tempestivamente. Cabem aos advogados informar e intimar suas 

testemunhas. CUIABÁ, 16 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004538-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA MARIA BARBOZA (AUTOR(A))

ELIENES MARIA MOREIRA (AUTOR(A))

JUVENAL RUAS MOREIRA (AUTOR(A))

NEILA AMARAL DE ALMEIDA VOELZ (AUTOR(A))

VALMIR ABEL VOELZ (AUTOR(A))

JOSE JAIR WEBER (AUTOR(A))

MARIO LINDO VIANA (AUTOR(A))

ZILDA JOSE DA SILVA VIANNA (AUTOR(A))

ADEMIR DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

FLORA ARROIO FILHA (AUTOR(A))

ADELIA GALVAO DE MATOS (AUTOR(A))

PALOMA FEITOSA NOVAIS (AUTOR(A))

SEVERINO JOSE ANSELMO DA SILVA (AUTOR(A))

TEREZINHA BUENO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADELAIDE MARIA WELTER DA SILVA (AUTOR(A))

IVANILDA ROCHA FERREIRA (AUTOR(A))

SIRLEI DA SILVA (AUTOR(A))

JAIME FRANCISCO BARBOZA (AUTOR(A))

EUNICE MARIA PINHEIRO (AUTOR(A))

MARILDE SIMONI PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

A Caixa Econômica Federal manifestou-se, Id 21220718, juntando 

documentos que comprovam que se tratam de apólices públicas 

vinculadas ao FCVS e ramo 66, pleiteando a remessa dos autos para uma 

das Varas da Justiça Federal de Cuiabá, para que lá seja apreciado seu 

pedido de admissão nesta ação como substituta da parte ré ou, em pedido 

subsidiário, como litisconsorte necessário ou, ainda, como assistente da 

parte ré. Sustenta que a Lei 13.000/2014 dispõe que a representação do 

SH/FCVS compete exclusivamente à CEF e o risco de prejuízo ao FCVS, 

mediante o esgotamento do FESA, que anteriormente, pelo entendimento 

do STJ, deveria ser demonstrado, passou a ser presumido, na medida em 

que o §1º do artigo 1º-A determina o ingresso da CAIXA na qualidade de 

representante do FCVS em todas as ações que representem risco ou 

impacto ao FCVS ou às suas subcontas. Alega que, se antes até se podia 

admitir a existência de alguma dúvida sobre a legitimidade da CAIXA 

(FCVS) para integrar a lide nos casos em que se debate cobertura 

securitária de contratos do SFH, agora tal dúvida não mais persiste, eis 

que seu interesse e legitimidade decorrem de expressa e, portanto, 

inequívoca disposição de lei que, entre outras coisas, determina que a 

ação relativa aos autores que tem vinculação com apólices públicas deve 

ser remetido à Justiça Federal. Com efeito, após a Lei nº 13.000/2014, que 

incluiu o artigo 1º-A à Lei 12.409/2011, a CEF deve intervir na defesa dos 

interesses públicos consubstanciados no patrimônio do FCVS. Embora tal 

matéria tenha sido anteriormente submetida à apreciação do STJ, a partir 

da Lei nº 13.000/2014, tal entendimento está superado. Diante disso, tendo 

em vista que este juízo, conforme a Súmula 150 do STJ, não é competente 

para decidir sobre o ingresso da CEF na lide, DEFIRO o pedido e determino 

a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de 

Cuiabá-MT, com as devidas baixas. Intimem-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro 

de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022113-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022113-92.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MALVINA DA SILVA RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA S/A Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS promovida por MALVINA DA SILVA em 

desfavor de CAPEMISA – SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 

Alega a autora que é a única beneficiária de um plano da Caixa de Pecúlio 

Capemi, aderido por sua irmã, Sra. FLORIZIA DA SILVA, falecida em 

05.11.2017. Aduz que solicitou o resgate dos valores junto à requerida e 

recebeu o montante de R$19.326,56 (dezenove mil trezentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Contudo, acredita que o valor recebido 

não condiz com o montante devido, tendo em vista que sua irmã contribuía 

desde 1976 e a requerida se recusa a prestar as informações necessária 

a respeito do quantum devido. Desta senda, requerem que em sede de 

Tutela de Urgência seja a requerida intimada para, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, apresentar o histórico das contribuições e cláusula 

contratual informando a forma de resgate. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência do requisito consistente no perigo de dano, já que a situação 

narrada nos autos não apresenta qualquer risco ao resultado útil do 

processo ou prejuízo irreparável. Como já decidido pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, "A simples demora na solução da demanda não pode, 

de modo genérico, ser considerada como caracterização da existência de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em 

situações excepcionalíssimas." (REsp. 113.368, Rel. Min. José Delgado). 

Demais disso, tenho como prudente facultar o contraditório. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 28/01/2019, às 12:00h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 
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requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

15 de outubro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1009884-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009884-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA REU: MPIRES 

SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME SANEAMENTO 

Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil. A preliminar de inépcia 

da inicial arguida pela requerida não merece prosperar, pois os fatos 

foram logicamente narrados, concluindo-se tratar de ação de despejo por 

falta de pagamento, o qual, por sua vez, foi prontamente contestado pela 

requerida. Assim, REJEITO A PRELIMINAR. A questão de fato e de direito 

nestes autos refere-se à inadimplência do contrato de locação comercial 

entabulado entre as partes, no período entre 05/12/2016 a 15/04/2018, 

totalizando a quantia devida de R$194.353,05. A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, e a ré pela produção de provas orais, o que 

desde já INDEFIRO, por não se mostrar útil no caso concreto, um vez que 

a matéria fática deve ser comprovada por meio de prova documental. 

Assim, deve a autora trazer para os autos o demonstrativo do débito, 

explicando como chegou ao valor do pedido, bem como a empresa ré deve 

juntar aos autos os comprovantes de pagamentos dos valores de 2016 a 

meador de 2018, sobre os quais alega já ter feito o pagamento, no prazo 

de 15 dias. Após, intimem-se as partes para manifestarem sobre os 

documentos juntados. Decorrido o prazo, retornem conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033224-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON KOJI NISHITANI (REQUERENTE)

ASSACO YABUMOTO NISHITANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033224-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NELSON KOJI NISHITANI, ASSACO YABUMOTO NISHITANI REQUERIDO: 

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. As partes não pretendem produzir 

outras provas, por entenderem que se trata de matéria exclusivamente de 

direito, como de fato restou demonstrado nos autos. Assim, o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC. 

Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença, devendo aguardar a 

ordem da Meta 02. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028797-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028797-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO SANTANA LEITE REU: HDI SEGUROS S.A. Não há hipótese de 

extinção do processo (art. 354,CPC), nem de julgamento antecipado da lide 

(art. 355, CPC), assim trata-se de saneamento do feito. De fato 

desnecessária a inversão do ônus da prova neste caso, onde será 

discutido o contrato firmado entre as partes, a qual revogo, nesta decisão. 

A questão de fato, neste processo, refere-se aos termos do contrato de 

seguro e aos acidentes relatados pelo autor. O ônus da prova dos fatos 

alegados na inicial cabem ao autor, bem como à empresa ré cabe 

demonstrar que os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito 

do autor. Defiro a produção das provas requeridas pela partes e designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 

14:00 horas, para fins de oitiva dos depoimentos pessoais das partes, 

bem como da oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente (art. 357, 

§ 6º, CPC). Cabem aos advogados informar e intimar suas testemunhas. 

CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013200-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013200-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA SILVA DE OLIVEIRA REU: VIACAO SAO LUIZ LTDA Não há 

hipótese de extinção do processo (art. 354, CPC), nem de julgamento 

antecipado da lide (art. 355,CPC), assim trata-se de saneamento do feito. 

Não há questão processual pendente. A questão processual, neste 

processo, refere-se à responsabilidade pelo dano moral, o qual a autora 

alega ter sofrido, numa viagem em ônibus pertencente a empresa ré. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 313 de 2237



ônus da prova dos fatos alegados na inicial cabem à autora, bem como à 

empresa ré cabe demonstrar os fatos modificativos, extintivos ou 

desconstitutivos dos direitos da autora. Defiro o pedido de produção de 

provas orais e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 

de abril de 2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva dos depoimentos 

pessoais das partes, bem como da oitiva das testemunhas arroladas 

tempestivamente (art. 357, § 6º, CPC). Cabem aos advogados informar e 

intimar suas testemunhas. CUIABÁ, 20 de janeiro de 2020. Vandymara G R 

P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007483-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007483-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO RODRIGUES DA CUNHA RÉU: LIBERTY SEGUROS S/A Cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARCELO RODRIGUES DA 

CUNHA, em desfavor de LIBERTY SEGUROS. Alega a parte autora que o 

Sr. José Anibal de Mato Filho contratou um seguro junto à requerida 

(apólices 3154093565 ou 3154093543), para a cobertura do veículo de 

sua propriedade, o GOL NOVO TRACK MCV FLEX, Ano/Modelo 

2017/2018, placa QCO-8138, chassi nº 9BWAG45UXJT046363, de cor 

BRANCA, com prazo estipulado de 29/09/2017 a 29/09/2018. Em 

05/10/2017 o Sr. José vendeu o referido veículo ao autor, sendo este hoje 

o legítimo proprietário do bem. Ocorre que em 09/11/2017 o veículo foi 

furtado e, feito o sinistro, a requerida se recusa a pagar a indenização, 

sob a alegação de que o contrato de seguro firmado previa a perda dos 

direitos e garantias à cobertura caso o veículo fosse transferido a terceiro 

e o fato não fosse comunicado em 30 (trinta) dias à seguradora. Assim, 

pugna pela concessão da tutela de urgência para que se determine à 

Requerida o custeio do aluguel de um veículo ao autor, tendo em vista que 

somente com a indenização poderá adquirir outro veículo. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, o pedido liminar não merece prosperar frente à 

ausência dos requisitos da medida pretendida. Tenho como inviável nessa 

fase processual condenar a requerida ao custeio de um automóvel ao 

autor, na medida em que se trata de matéria vinculada ao mérito da causa, 

que será aferido durante a instrução probatória, não sendo possível, 

neste momento de cognição sumária. Destarte, prudente que se aguarde o 

contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a 

respeito da questão. Assim, ausente um dos requisitos, o indeferimento do 

pedido liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 28 de janeiro de 2019, às 12:30h – Sala: Conciliação 02, com vistas à 

conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

patrono constituído nos autos, da data da audiência acima designada (art. 

334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001529-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. D. A. (AUTOR(A))

G. I. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDRESSA IGLESIA OAB - 989.725.101-49 (REPRESENTANTE)

RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA OAB - MT15570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

escola pueri domus cuiabá (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001529-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): N. I. 

D. A., G. I. D. A. REPRESENTANTE: CARLA ANDRESSA IGLESIA REU: 

ESCOLA PUERI DOMUS CUIABÁ Recebo a emenda à inicial e defiro a 

juntada do comprovante de recolhimento das custas judiciais (Id. 

28057722). Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por 

Danos Morais ajuizada por NICOLLY IGLESIA DE AMORIM e GABRIELY 

IGLESIA DE AMORIM, representadas por sua genitora CARLA ANDRESSA 

IGLESIA, em face de ESCOLA PUERI DOMUS CUIABÁ (EPD ENSINO 

FUNDAMENTAL EIRELI), na qual as autoras pleiteiam, liminarmente, a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida 

disponibilize vagas para as requerentes, em seus respectivos níveis 

escolares, e as matricule. Alegam as autoras que, em outubro de 2019, 

sua genitora dirigiu-se até a sede da requerida para tratar de suas 

rematrículas para o ano letivo de 2020, momento em que assinou um 

requerimento de matrícula e contrato de adesão. Esclarecem que a 

segunda requerente, GABRIELY IGLESIA DE AMORIM, sempre estudou 

junto à escola requerida. Já a primeira requerente, estudava na escola 

TOQUE DE MÃE – que fica ao lado da requerida, pertence aos mesmos 

proprietários da requerida, e possui uma expertise maior em berçário e 

pré-escola –, mas avançou para o 1º ano, pelo que sua genitora achou 

por bem transferi-la para a requerida, a qual possui um ensino mais 

voltado para a fase em que se encontra a menor. Sustentam que, após o 

termino do ano letivo de 2019, sua genitora foi surpreendida com a 

revogação unilateral da proposta de matrícula e contrato de adesão, 

anteriormente assinados, e com a consequente negativa da requerida em 

matricular as menores, sob o argumento de que as vagas na escola 

haviam acabado. Afirmam que a requerida, ainda que de forma velada, 

está negando a matrícula às menores em virtude de a primeira requerente 

possuir condição especial, autismo. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No 

caso, porém, tratando-se de antecipação de tutela específica, prevista no 

artigo 497 do CPC/15; e no artigo 84, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, para sua concessão, se faz necessária a análise da 
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relevância do fundamento da demanda e do justificado receio de ineficácia 

do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a 

prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem 

a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. (...) Art. 84. Na 

ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não 

fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará 

providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. § 3º, Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A 

medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em 

decisão fundamentada. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994)”. Na espécie, o relevante fundamento da demanda vem 

demonstrado por meio do “Requerimento de Matrícula e Adesão ao 

Contrato Particular de Prestação de Serviços Educacionais” (Id. 

28002625), de cujo teor é possível extrair, prima facie, que, a requerida 

teria, ainda em 2019, garantido vaga às autoras junto ao seu 

estabelecimento de ensino, para o ano letivo de 2020, o que demonstraria, 

a princípio, ser injusta a revogação unilateral dessa proposta de matrícula 

e contrato de adesão, baseado apenas, segundo informado na petição 

inicial, na falta de vagas. Tais elementos são aptos a demonstrar a 

probabilidade de a requerida ter frustrado a legítima expectativa das 

requerentes em ter asseguradas as suas vagas para o ano letivo de 

2020, apesar de, aparentemente, estas não estarem inadimplentes. O 

justificado receio de ineficácia do provimento final decorre do perigo de as 

autoras serem impedidas de estudarem na escola requerida, no ano que 

se inicia, correndo o risco de não encontrarem outra instituição de ensino 

há tempo, ante o exíguo prazo para o início do ano letivo de 2020. Ante o 

exposto, CONCEDO a tutela de urgência específica, liminarmente, para 

determinar que determinar que a requerida disponibilize, junto ao seu 

estabelecimento de ensino, vagas para a menor NICOLLY IGLESIA DE 

AMORIM, no 1º ano do ensino fundamental, e para a menor GABRIELY 

IGLESIA DE AMORIM, no 5º ano do ensino fundamental, e as matricule. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 

11/05/2020, às 8h00min – Sala: Conciliação 4, com vistas à conciliação a 

ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intime-se. Cumpra-se com 

urgência, pelo Oficial de Justiça plantonista. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014452-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN MARCOS SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014452-28.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEAN MARCOS SOUZA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por 

GEAN MARCOS SOUZA FERREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na qual a autora pleiteia a concessão 

de tutela de urgência, a fim de determinar (i) o recebimento pela requerida, 

do requerimento administrativo de indenização do seguro DPVAT; e (ii) a 

emissão do recibo do referido protocolo. Alega a autora que fora obstada 

de promover o protocolo do citado requerimento, sem qualquer justificativa 

da requerida, fato que a impede de receber o que entende devido, eis que 

o prévio requerimento administrativo é condição para o acesso ao 

Judiciário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. In casu, identifico a probabilidade do direito, notadamente por 

meio da informação contida na petição inicial, de que a requerida estaria 

se negando a receber o protocolo do pedido de indenização do seguro 

DPVAT, o que impediria a parte autora de obter o comprovante de prévio 

requerimento administrativo. O perigo de dano exsurge do risco de 

violação a previsão constitucional de acesso ao Judiciário, uma vez que o 

prévio requerimento administrativo constitui um dos requisitos para o 

ajuizamento da ação de cobrança do DPVAT, conforme entendimento do 

TJMT. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, defiro o 

pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a empresa requerida 

promova o recebimento do requerimento administrativo da parte 

requerente, bem como emita o recibo de protocolo. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

11/05/2020, às 11h30 - Conciliação 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1051191-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON BORGES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051191-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JACKSON BORGES DE CAMPOS Trata-se de Ação para 

Retificação de Registro Civil proposta por JACKSON BORGES DE 

CAMPOS, visando à retificação do seu registro de nascimento para que 

conste o sobrenome “DE CAMPOS”, o qual foi registrado no Cartório 2º 

Registro Notarial e Registral da Comarca de Barra do Bugres/MT. O autor 

sustenta na certidão de nascimento seu nome consta como Jackson 

Borges, contudo, os demais documentos pessoais (Carteira de Identidade 

e Certidão de Casamento) seu nome consta como Jackson Borges de 

Campos. Aduz ainda, que os seus filhos estão em processo de cidadania 

portuguesa em razão de serem descendentes de portugueses por parte 

da mãe, todavia, o procedimento encontra-se paralisado por causa da 

divergência do nome do autor nos documentos dos filhos e na sua 

certidão de nascimento expedida pelo cartório de Barra do Bugres. Com a 

inicial vieram os seguintes documentos: procuração, declaração de 

hipossuficiência, documentos pessoais do autor (carteira de identidade, e 

CPF), certidão de nascimento, certidão de casamento, comprovante de 

residência, documentos pessoais dos filhos e outros documentos exigidos 

para a concessão da cidadania portuguesa. O representante do Ministério 

Público pugna pela procedência do pedido (Id. 27283914). É relatório. 

Decido. Trata-se a presente questão pelo procedimento de jurisdição 

voluntária, e ainda, como base nos artigos 109 e 113 da Lei n.º 6.015/73, 

que autorizam a retificação em assentamento no Registro Civil. O caso em 

análise não exige dilação probatória em audiência, sendo suficiente a 

prova documental acostada aos autos. O autor pretende retificar sua 

certidão de nascimento para que conste seu nome de forma completa 

como “JACKSON BORGES DE CAMPOS”. Verifica-se que o autor nasceu 

em 20/09/1929, filho de JOÃO BORGES DE CAMPOS e BENEDICTA 

NOGUEIRA BORGES, conforme certidão Id. 25852728. Casou em 

06/12/1958, com LÍDIA FERREIRA RODRIGUES, como se vê da certidão de 

casamento Id. 25852728, constando seu nome como “JACKSON BORGES 

DE CAMPOS”, passando a sua esposa a se chamar LÍDIA RODRIGUES DE 

CAMPOS. Além disso, verifico que a Carteira de Identidade do autor seu 

nome, também, consta como “JACKSON BORGES DE CAMPOS” (Id. 

25851933). Por sua vez, os filhos do autor pretendem obter a cidadania 

portuguesa por serem descendentes portugueses por marte da mãe, 

contudo, o procedimento está paralisado em virtude da divergência nos 

documentos do autor e, por isso, requer a retificação do registro. Assim, 

como não houve impugnação e pelo que revelam os documentos 

colacionados, o pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de 

terceiros. Ante o exposto, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por Jackson Borges de Campos e, 

consequentemente, determino a RETIFICAÇÃO DO ASSENTAMENTO NO 

REGISTRO CIVIL, devendo constar no registro de nascimento o seu nome 

como JACKSON BORGES DE CAMPOS. Transitada em julgado, expeça-se 

ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral do Cartório de Registro Civil de 

pessoas Naturais da Comarca de Barra do Bugres/MT (Id. 25852728), que 

encaminhe, no prazo de 5 (cinco) dias, cópias dos referidos registros 

para que sejam anexados a estes autos. Sem custas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045983-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045983-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

em que Rayane da Silva Soares move em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, ambos já qualificados nos autos. Cuida-se 

de requerimento de desistência da ação formulado no Id. 26382835. A 

desistência, consoante conhecimento usual, não importa renúncia ao 

direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). Assim, nos 

termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Custas processuais remanescentes a caso 

existentes ficam a cargo da parte requerente. Transitada em Julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020545-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020545-75.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLAUDIANE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT, em que os pedidos da parte autora foram julgados 

parcialmente procedentes, condenando-se a Seguradora Requerida ao 

pagamento de R$1.687,50, a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data do sinistro (24/05/2017). A autora opôs embargos de 

declaração, que foram rejeitados; interpôs recurso de apelação, pugnando 

pela condenação da requerida por litigância de má-fé, e ainda, pela 

majoração dos honorários. A parte ré apresentou contrarrazões e na 

mesma oportunidade, realizou o pagamento da condenação, no valor de 

R$2.277,94. Remetidos os autos ao TJMT, a D. Relatora do recurso de 

apelação entendeu que por se tratar de pedido de majoração de 

honorários, o benefício da justiça gratuita concedido à autora não se 

estendia ao seu Patrono, razão pela qual determinou ao causídico o 

recolhimento em dobro do preparo recursal, o que foi cumprido. O recurso 

de apelação foi julgado parcialmente procedente, tão somente para 

majorar os honorários advocatícios para R$1.130,05. A parte requerida, 

por sua vez, realizou o pagamento do valor de R$832,27, a título de 

remanescente do primeiro pagamento já efetuado de R$2.277,94, com o 

que não concordou a parte autora, por entender que ainda seria devida a 

quantia de R$548,81. Todavia, remetidos os autos para a contadoria, 

constatou-se que a divergência de valores obtida no cálculo reside no 

pagamento em dobro das custas do preparo recursal (ID 24385106), 

afetas tão somente ao advogado da parte autora, os quais não devem 

integrar o cumprimento de sentença. Assim, não há valores 

remanescentes a serem pagos pela parte requerida, que já quitou o valor 

integral da condenação devida à autora. Diante disso, houve o 

cumprimento da obrigação, assim, a extinção do cumprimento de sentença 

é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017282-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CAROLINO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017282-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NILSON CAROLINO DE ALMEIDA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Revisional, em fase 

de cumprimento de sentença, interposta por NILSON CAROLINO DE 

ALMEIDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. No caso, verifica-se que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos (Id. 27447915). Assim, a sua homologação é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Em 

razão das partes desistem do prazo recursal, arquive-se o feito com as 

devidas baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018786-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO JOSE BERTIN (RÉU)

IVANIRA MARTINS BERTIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018786-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA RÉU: FLAVIO 

JOSE BERTIN, IVANIRA MARTINS BERTIN Trata-se de Ação de Cobrança 

interposta por IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA em 

face do FLAVIO JOSE BERTIN e IVANIRA MARTINS BERTIN. No caso, 

verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 

27591214). Assim, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma 

acordada. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Expeça-se ofício ao 2º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá-MT para que proceda a 

exclusão da averbação no imóvel de Matrícula Nº 91.935, conforme se 

verifica do Ofício de Id. 8683587. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008197-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA DOS SANTOS CAITANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008197-54.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

QUEZIA DOS SANTOS CAITANO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em sede de cumprimento de sentença movida por 

QUEZIA DOS SANTOS CAITANO em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no R$ 6.221,88 (seis mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e 

oito centavos), no Id. 26868507. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27592776). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27592776. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015414-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARTINS PICOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015414-51.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAQUEL MARTINS PICOLI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em sede de cumprimento de sentença movida por RAQUEL 

MARTINS PICOLI em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

2.938,44 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos), no Id. 26725478. A exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27590346). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27590346. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029554-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO SANTOS SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029554-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAURILIO SANTOS SAMPAIO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT em sede de cumprimento de sentença movida por MAURILIO 

SANTOS SAMPAIO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

7.321,44 (sete mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro 

centavos), no Id. 26335955. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27614491). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27614491. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016876-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016876-77.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em sede de cumprimento de sentença movida por 

THIAGO DE ALMEIDA BELARMINO em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no R$ 888,65 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco 

centavos), no Id. 26335955. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27770623). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27770623. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025574-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CASTRO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025574-72.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EUNICE CASTRO COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Chamo o feito à ordem. Consta dos autos que o processo 

já transitou em julgado, conforme ID 18440501. Assim, remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as devidas baixas. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021856-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins Amaral OAB - MT14516-O (ADVOGADO(A))

MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA OAB - MT15710-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021856-38.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS EXECUTADO: GEAP AUTOGESTAO 

EM SAUDE Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MARIA JOSE GUIMARAES SANTOS 

em face da GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no R$ 5.986,55 (cinco mil, novecentos e oitenta 

e seis reais e cinquenta e cinco centavos), no Id. 27593142. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 27728344). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

27728344. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014329-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014329-35.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL MT REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL DE MATO GROSSO – APCEF em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, 

a autora alega que, em janeiro de 2016, teve o fornecimento de energia 

para a sua unidade consumidora interrompido, em virtude da cobrança 

ilegal da fatura de dezembro de 2015, cujo prazo para pagamento foi 

alterado pela requerida para o dia 31/12/2015, quando o correto seria o dia 

23/01/2016. Pleiteia, ao final, a procedência dos pedidos iniciais, para 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$100.000,00 (cem mil reais). A requerida apresentou 

contestação no Id. 3667915, defendendo, em síntese, a regularidade da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência da 

inadimplência da fatura referente a dezembro de 2015; e a inexistência de 

dano moral, pelo que requer a improcedência dos pedidos. Não houve 

impugnação à contestação (Id. 4862872). Ambas as partes manifestaram 

o desinteresse na produção de outras provas (Ids. 5866968 e 24418500). 

Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. A controvérsia dos autos cinge-se à ilicitude na suspensão do 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora da 

associação autora, em janeiro de 2016, em virtude do não pagamento da 

fatura referente ao mês de dezembro de 2015; bem assim aos prejuízos 

advindos desse ato. A autora sustenta que houve cobrança ilegal na 

fatura de dezembro de 2015, cujo prazo para pagamento foi alterado pela 

requerida para o dia 31/12/2015, quando o correto seria o dia 23/01/2016. 

Por sua vez, a requerida defende que a suspensão dos serviços foi 

motivada pela inadimplência da citada fatura. Neste ponto, razão assiste à 

autora. Isso porque, extrai-se da cópia da fatura em questão (Id. 

1865693), que o prazo para o seu pagamento foi assinalado para o dia 

30/12/2015, quando o correto seria no mês seguinte – janeiro de 2016 –, já 

que se tratava de cobrança de tarifa de energia referente ao mês de 

dezembro de 2015. Desta feita, restou demonstrada a ilegalidade na 

cobrança da citada fatura, e, por consequência, na suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, motivada pelo seu não pagamento. 

Todavia, embora estejam presentes a conduta ilícita e o nexo de 

causalidade, não restou comprovado que o corte no fornecimento de 

energia tenha violado a honra objetiva da associação autora, isto é, a sua 

imagem, conceito e boa fama. Com efeito, a conversa via e-mail anexada 

no Id. 1865698, noticia apenas a solicitação de um orçamento para a 

realização de um evento no endereço da autora, nada dizendo a respeito 

da impossibilidade de celebração de contrato em virtude da falta de 

energia elétrica no local. Logo, a autora não se desincumbiu do seu ônus 

de provar a existência dos danos morais, nos termos do artigo 373, inciso 

I do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado improcedentes os 

pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015407-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE LOPES BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015407-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENIZE LOPES BRITO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por DENIZE LOPES BRITO em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no R$ 9.412,25 (nove mil, quatrocentos e doze 

reais e vinte e cinco centavos), no Id. 27472847. A exequente concordou 

com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção 

do feito (Id. 27810218). Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

27810218. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022266-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022266-96.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Cível ajuizada por 

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora alega que, apesar 

de ser proprietária do imóvel onde está localizada a unidade consumidora 

objeto da demanda, reside nesse local há menos de 60 (sessenta) dias do 

ajuizamento da ação – 05/12/2016 –, local este que nunca teve medidor de 

energia. Aduz que sua residência foi objeto de inspeção de rotina pelos 

prepostos da ré, os quais, acertadamente, detectaram um desvio de ramal 

– realizado há pelo menos de 60 (sessenta) dias –, que se fez necessário 

ante a total insuficiência de recursos para ter acesso à energia elétrica. 

Afirma que, em 26/09/2016, se dirigiu até a sede da requerida para 

regularizar sua situação, momento em que lhe informaram acerca da 

existência de um débito, a título de faturas não adimplidas, no valor de 

R$2.141,17 (dois mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos). 

Sustenta que, apesar de não ter solicitado a ligação da unidade 

consumidora no período abrangido por essas faturas não adimplidas, 

assinou o termo de confissão de dívida esperando ter regularizado a sua 

situação, e está quitando as parcelas desse ajuste. Não obstante, no dia 

18/10/2016, recebeu uma nova fatura, de recuperação de consumo, 

referente ao período de agosto de 2014 a setembro de 2016, no valor de 

R$5.371,07 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e sete centavos), em 

que pese nesse interregno não tenha solicitado a ligação de energia. 

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar que 

a parte ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, e 

de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, ao 

final, a procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a nulidade do 

débito no valor de R$5.371,07 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e 

sete centavos); e (ii) condenar a requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido no Id. 
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4358945. A requerida apresentou contestação no Id. 4826475, 

defendendo, em síntese, a regularidade das cobranças efetuadas, eis que 

o débito foi gerado em razão da constatação de irregularidade no aparelho 

medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora; e a 

inexistência de danos morais, pelo que requer a improcedência dos 

pedidos. Impugnação à contestação no Id. 5831230. A autora não 

especificou as provas que pretendia produzir (Id. 8710182); enquanto a ré 

manifestou o desinteresse na produção de outras provas (Id. 6870751). 

Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

CPC. Inicialmente, verifica-se que a relação de consumo no caso sub 

judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Extrai-se da petição inicial e da contestação que restou 

incontroverso nos autos os seguintes fatos: (i) nunca houve medidor de 

energia na residência da autora; e (ii) os prepostos da requerida 

identificaram, acertadamente, a existência de um “desvio de energia no 

ramal de entrada, desviando uma fase diretamente na baixa tensão” – 

conforme TOI nº 576817 (Id. 4332664). Na verdade, a discussão nos 

autos cinge-se à ilicitude na cobrança da fatura de recuperação de 

energia, no valor de R$5.371,07 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais 

e sete centavos), emitida após a assinatura pela autora, no dia 

26/09/2016, de um termo de confissão e dívida no valor de R$2.141,17 

(dois mil, cento e quarenta e um reais e dezessete centavos). A autora 

alega que fez o desvio no ramal de ligação há menos de 60 (sessenta) 

dias da inspeção realizada pelos prepostos da requerida, e que já havia 

regularizado os débitos pendentes junto a ré, ao assinar o citado termo de 

confissão de dívida, o que demonstraria a injustiça na emissão de uma 

nova fatura de recuperação de energia. Por sua vez, a requerida defende 

que a regularidade da cobrança efetuada, porquanto o débito foi gerado 

em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de 

energia elétrica da unidade consumidora da autora. Sem razão a parte 

autora. Isso porque, embora alegue que passou a residir no local há 

menos de 60 (sessenta) dias do ajuizamento da ação – 05/12/2016 –, e 

que o desvio de energia – advinda do vizinho – foi realizado há pelos 

menos 60 (sessenta) dias da data da inspeção realizada pelos prepostos 

da requerida, não trouxe aos autos nenhum elemento que corrobore 

essas assertivas. Observa-se que a requerente se limitou a defender que 

não solicitou a ligação de energia no período objeto da fatura de 

recuperação, isto é, de agosto de 2014 a setembro de 2016. Todavia, por 

óbvio não faria a solicitação, até porque estava desviando a energia 

elétrica direto do ramal de ligação – fato confessado na petição inicial. 

Ademais, tendo em vista que a autora assinou um termo de confissão de 

dívida, onde admitiu possuir débitos a título de faturas não adimplidas 

referentes aos meses de maio a outubro de 2014, conclui-se que no 

período objeto da fatura de recuperação de energia – agosto de 2014 a 

setembro de 2016 –, a autora já residia no imóvel em questão. Dessa 

forma, constata-se que a autora não se desincumbiu do ônus de 

comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I do 

CPC/15), consistente em residir no imóvel em questão somente a partir de 

setembro de 2016 – no intuito de demonstrar a inexistência de consumo de 

energia elétrica no período noticiado na fatura de recuperação, no valor de 

R$5.371,07 –, merecendo, portanto, ser julgados improcedentes os 

pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010290-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010290-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR FIGUEIREDO DIAS RÉU: SEGURADORA LÍDER Trata-se de Ação de 

Cobrança DPVAT interposta por JAIR FIGUEIREDO DIAS em face de 

SEGURADORA LÍDER. Verifica-se que foram expedidos mandados de 

intimação para que a parte autora desse andamento ao feito, sob pena de 

extinção (ID 21206571 e ID 25139017), acontece que todos os mandados 

retornaram com certidão negativa (ID 21784275 e ID 27648670). Como é 

sabido, é obrigação da parte manter o endereço atualizado no processo, 

devendo o mesmo suportar o ônus processual da sua omissão. Assim, no 

caso, denota-se que a parte autora não promoveu os atos de diligências 

que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Desta forma, não resta outra alternativa senão extinguir o feito, em face 

de não ter a parte interessada promovido o regular andamento do feito. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso III c/c § § 1.º e 2º, ambos do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito Sem Resolução de 

Mérito. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, os quais fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031517-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA SILE JUSTINIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1031517-36.2019.8.11.0041 AUTOR: 

JOSELMA SILE JUSTINIANO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 27862450. Ante o exposto, 

diante da quitação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008703-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008703-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO ALMEIDA BOTELHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

GILBERTO ALMEIDA BOTELHO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega o autor que recebeu, 

na fatura do mês de março de 2017, além do montante referente ao citado 

mês, a cobrança de uma recuperação de consumo de energia, no valor de 

R$ 17.470,48 (dezessete mil, quatrocentos e setenta reais e quarenta e 

oito centavos), amparada em uma suposta irregularidade descoberta em 

seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e respectivo laudo 

pericial foram elaborados de forma unilateral, e dos quais o requerente 

não foi notificado, violando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar que 

a requerida (i) emita nova fatura referente a março/2017, apenas com o 

montante referente ao aludido mês; (ii) suspenda a cobrança do débito 

relativo à recuperação de consumo; (iii) se abstenha de incluir o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, e de interromper o fornecimento 

de energia elétrica para a sua unidade consumidora. Ao final, pleiteou a 

procedência dos pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito 

referente à recuperação de consumo. A tutela de urgência foi concedida 

no Id. 5775454. A requerida apresentou contestação no Id. 8035973, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora do autor. Afirma, ainda, que cumpriu as determinações da 

Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o requerente de todo o 

procedimento adotado. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação no Id. 8256566. Ambas as partes 

manifestaram o desinteresse na produção de provas (Ids. 8772365 e 

8785126). Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da ilicitude na 

cobrança de débito a título de recuperação de consumo de energia, no 

valor de R$ 17.470,48 (dezessete mil, quatrocentos e setenta reais e 

quarenta e oito centavos), incluída na fatura do mês de março de 2017 (Id. 

5590754). O autor alega que a referida fatura está amparada em uma 

suposta irregularidade descoberta em seu medidor, cujo Termo de 

Ocorrência e Inspeção e respectivo laudo pericial foram realizados de 

forma unilateral, violando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que pese a requerida 

afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, 

não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o requerente 

de todo o procedimento adotado. Da análise dos autos, verifica-se que a 

requerida promoveu, em 02/12/2016, inspeção na unidade consumidora do 

requerente, vindo a constatar irregularidade em seu medidor, conforme 

Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 583018, o qual, todavia, não foi 

assinado pelo requerente, tendo sido apenas registrado que um 

funcionário do autor, apesar de receber uma cópia do TOI, se recusou a 

assiná-lo. Ademais, o “protocolo de entrega” anexado no Id. 5590754, 

contém apenas informações produzidas unilateralmente pela requerida, as 

quais não têm o condão de comprovar a entrega do TOI no endereço do 

autor. Registre-se que a requerida não pleiteou a produção de prova 

testemunhal, a fim de comprovar (i) que um funcionário do autor, apesar 

de receber uma cópia do TOI, se recusou a assiná-lo; e (ii) que o preposto 

da empresa “VAI E VEM SERVIÇOS DE MOTOBOY LTDA”, realizou a 

entrega do citado documento na caixa de correio do requerente, e se não 

o fez, restou precluso seu direito de fazê-lo. Desta forma, constata-se 

que não foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

pois este não foi notificado (i) da ocorrência apresentada em sua unidade 

consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de 

cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL 

nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação 

vigente. Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que 

resultou na cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da 

presente demanda, porquanto não foi observada a legislação aplicável à 

espécie. Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser 

julgado procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do 

débito noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia cobrada 

no mês de março de 2017. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a 

inexistência do débito de R$17.470,48 (dezessete mil, quatrocentos e 

setenta reais e quarenta e oito centavos), cobrado a título de recuperação 

de consumo de energia, na fatura do mês de março de 2017. Torno 

definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 5775454. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e 

não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018438-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018438-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAEL DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por RAEL DOS SANTOS em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no R$ 791,17 (setecentos e noventa e um reais 

e dezessete centavos), no Id. 27472847. O exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 27865089). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27865089. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013603-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013603-61.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAMIRES RAYANE DE ARRUDA PEREIRA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito 

c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por THAMIRES RAYANE DE 

ARRUDA PEREIRA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Em 

suma, aduz o autor que seu nome foi inserido indevidamente nos 

cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de R$364,90 

(trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), cuja origem 
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alega desconhecer. Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos para (i) 

declarar inexistente o débito; (ii) determinar que a requerida retire o nome 

da autora dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao débito objeto da 

demanda; e (iii) condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. A parte ré apresentou contestação no Id. 2998100, 

defendendo, em síntese, a existência do vínculo contratual – abertura e 

movimentação de conta corrente – que ensejou a negativação objeto da 

presente demanda, e a ausência de dano moral indenizável. Requer, por 

fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Em sua impugnação à 

contestação (Id. 3223427), a autora admitiu a abertura de conta salário, 

mas defendeu a inexistência do débito negativado em virtude de o contrato 

firmado entre as partes não prever a contratação de outros serviços, a 

exemplo do fornecimento de cartão de débito e crédito, além de limite de 

cheque especial. Ambas as partes manifestaram o desinteresse na 

produção provas (Ids. 3708779 e 3708790). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. 

Inicialmente, restou incontroverso nos autos que as partes celebraram 

contrato para abertura de conta salário, e que o débito negativado – no 

valor de R$364,90 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa 

centavos) –, originou-se da suposta movimentação bancária na citada 

conta salário. Na verdade, a discussão dos autos cinge-se à existência 

desse débito. A autora defende, em suma, que a dívida é inexistente 

diante da impossibilidade de movimentação bancária, ao argumento de que 

o contrato firmado entre as partes não prevê a contratação de outros 

serviços, a exemplo do fornecimento de cartão de débito e crédito, além 

de limite de cheque especial. Por sua vez, a requerida sustenta que o 

débito teve origem nos movimentos bancários realizados na conta da 

autora. Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à requerida. 

Isso porque, a fim de demonstrar a origem do débito negativado, trouxe 

aos autos as cópias (i) do contrato de abertura de conta salário, em cujo 

teor prevê o fornecimento de cartão “Múltiplo (crédito e débito)”; (ii) dos 

comprovantes de recebimento do “Cartão Santander Flex MasterCard” e 

do cartão de segurança para a sua utilização; e (iii) do “Termo de 

Contratação de Pacote de Serviços”, cuja cláusula 8 prevê a oferta de 

cartão com função débito (Id. 2998147). Dessa forma, conquanto a autora 

defenda a impossibilidade de movimentação da sua conta por se tratar de 

conta salário, certo é que o cartão na função débito e crédito foi fornecido 

e recebido por ela, pelo que se conclui que a requerente realizou as 

compras com “cartão maestro”, noticiadas no extrato bancário juntado no 

Id. 2998125. Logo, conclui-se que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, 

do CPC/15, ao comprovar a existência do vínculo contratual e do débito 

negativado, bem assim a legalidade da inserção do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, merecendo ser julgado improcedente a 

pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014508-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014508-66.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA RÉU: BANCO BRADESCARD 

S.A Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

ANTONIO CARLOS DE ARRUDA ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Em suma, aduz o autor (i) que terceiros invadiram sua conta corrente, 

em 10/08/2016, e realizaram a retirada de R$5.000,00 (cinco mil reais); (ii) 

que, após 03 (três) noites sem dormir e idas e vindas até a agência, o 

banco requerido fez a devolução dos valores no dia 12/08/2016; e (iii) que 

o fato que lhe trouxe enormes danos morais, pois, após o ocorrido, 

passou a ser impedido de retirar cheques. Assim, pleiteou a concessão de 

tutela de urgência, para determinar que o requerido retire todos os tipos de 

restrição interna de sua conta corrente, com relação à fraude ocorrida. 

Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos para condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais. A parte ré apresentou 

contestação no Id. 3260392, defendendo, em síntese, que não houve falha 

na prestação do seu serviço, pois, ao verificar o erro, retornou os valores 

à conta do autor em curto tempo, não havendo falar-se em ofensa ou ato 

ilícito em sua conduta. Requer, por fim, a improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação no Id. 3689307. Ambas as partes não manifestaram o 

interesse na produção de outras provas (Id. 4866437). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Antes 

de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que 

a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual 

devem incidir as disposições do código consumerista. A controvérsia dos 

autos cinge-se à configuração de danos morais decorrentes da invasão e 

retirada de R$5.000,00 (cinco mil reais) por terceiros, da conta corrente do 

autor, ocorrida em 10/08/2016. O autor afirma que, após 03 (três) noites 

sem dormir e idas e vindas até a agência, o banco requerido fez a 

devolução dos valores no dia 12/08/2016, e que, após o ocorrido, passou 

a ser impedido de retirar cheques. Por sua vez, o requerido defende que 

não houve falha na prestação do seu serviço, pois, ao verificar o erro, 

retornou os valores à conta do autor em curto tempo, não havendo 

falar-se em ofensa ou ato ilícito em sua conduta. Da análise dos autos, 

conclui-se que razão assiste ao requerido. Isso porque, conquanto seja 

fato incontroverso que terceiros invadiram a conta corrente do autor e 

dela retiraram indevidamente a quantia de R$5.000,00, certo é que, num 

prazo muito exíguo – 02 (dois) dias –, o banco requerido procedeu à 

devolução da citada quantia na conta corrente do autor. Ademais, não 

restou comprovado nos autos a existência de qualquer restrição interna 

no tocante à retirada de cheques ou outro serviço bancário, em virtude da 

fraude ocorrida na conta corrente do autor. Desta feita, conclui-se que o 

ocorrido não gerou transtornos ao requerente a ponto de atingir a sua 

honra e imagem, de modo a ofender a sua dignidade, razão pela qual os 

danos morais, in casu, não restaram demonstrados. Logo, ausente um dos 

requisitos para a configuração do dever de indenizar, merece ser julgada 

improcedente a pretensão inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos iniciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020042-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDA GOMES DE ARAUJO OAB - DF12155 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR OAB - MT15871 (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA OAB - RJ80572 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020042-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 5 

ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA REU: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Trata-se de Ação Monitória interposta por 5 ESTRELAS SISTEMA DE 

SEGURANCA LTDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A. No caso, 

verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 

6864495). Em seguida, informam que o acordo foi devidamente cumprido 

no Id. 11626266. Assim, a sua homologação é medida que se impõe. Ante 

o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as 

partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma 

acordada. Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, 

§3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023384-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023384-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCOS VINICIUS FERREIRA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por MARCOS VINICIUS 

FERREIRA DIAS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

3.344,20 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), 

no Id. 20775575. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27925577). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27925577. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017019-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017019-32.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALBERTO JUNIOR DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

1.070,63 (mil e setenta reais e sessenta e três centavos), no Id. 

27615492. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27721023). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27721023. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032387-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032387-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CELMA APARECIDA DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por CELMA APARECIDA DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

902,35 (novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), no Id. 

25623287 e, após o julgamento do recurso de apelação, o saldo 

remanescente de R$ 849,61 (oitocentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e um centavos), no Id. 26023693. A exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 27751075). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27751075. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017019-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017019-32.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALBERTO JUNIOR DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

1.070,63 (mil e setenta reais e sessenta e três centavos), no Id. 

27615492. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27721023). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27721023. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048250-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINE BRAZ (EXECUTADO)

JABIR BAES DE BRITO (EXECUTADO)

ELZI GOLFETTO BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048250-77.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP EXECUTADO: ANNA CAROLINE BRAZ, ELZI GOLFETTO 

BRITO, JABIR BAES DE BRITO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇAO DE 

ENCARGOS DECORRENTE DE LOCAÇÃO ajuizada por DMD 

ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME e CID IMOVEIS EIRELI 

- EPP em face de ANNA CAROLINE BRAZ, ELZI GOLFETTO BRITO e JABIR 

BAES DE BRITO. A parte requerente pugna pela desistência e extinção do 

feito (Id. 27696301). Verifico que os requeridos não foram citados, 

consoante certidões de Id. 27623904 e 27320690. Assim, nos termos dos 

artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito. Sem condenação em custas 

processuais remanescentes. Transitada em Julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017019-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017019-32.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ALBERTO JUNIOR DE 

OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no R$ 

1.070,63 (mil e setenta reais e sessenta e três centavos), no Id. 

27615492. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27721023). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27721023. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018428-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO DAVID (REU)

EDSON LUIS DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018428-48.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS REU: EDSON LUIS DE CARVALHO, 

HUGO LEONARDO DAVID Extrai-se dos autos que a parte autora, apesar 

de intimada, não atendeu à determinação deste Juízo, deixando de 

promover os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta outra alternativa senão 

extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, do 

CPC/15, julgo extinto o presente feito. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1056287-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO OAB - SP220564 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1056287-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. REU: P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME 

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por 

TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A em face de P. A. CARDELIQUIO EIRELI - ME. 

A parte requerente pugna pela desistência e extinção do feito (Id. 

27948144). Considerando que a parte requerida ainda não foi citada dos 

termos da ação (Id. 27911437), revogo a liminar concedida no Id. 
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26730621 e. de consequência HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos 

arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas processuais remanescentes. Transitada 

em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1036265-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA REIS MAGALHAES (REQUERENTE)

MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA (REQUERENTE)

MARCEMILA MELLO REIS PENNER (REQUERENTE)

ROSELI MELLO REIS (REQUERENTE)

ROBSON REIS MAGALHAES (REQUERENTE)

ROSANE MELLO REIS ANDRADE (REQUERENTE)

RAQUEL REIS MAGALHAES TERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036265-14.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA, MARCEMILA MELLO 

REIS PENNER, ROSANE MELLO REIS ANDRADE, ROSELI MELLO REIS, 

RAQUEL REIS MAGALHAES TERRA, ROBSON REIS MAGALHAES, ERIKA 

REIS MAGALHAES REQUERIDO: JOAO MANOEL REIS FILHO Trata-se de 

Notificação Judicial ajuizada por MARCILENE MELLO REIS JUNQUEIRA, 

MARCEMILA MELLO REIS PENNER, ROSANE MELLO REIS ANDRADE, 

ROSELI MELLO REIS, RAQUEL REIS MAGALHAES TERRA, ROBSON REIS 

MAGALHAES e ERIKA REIS MAGALHAES em face de JOAO MANOEL 

REIS FILHO. A parte requerente pugna pela desistência e extinção do feito 

(Id. 27729976). Verifico que o requerido não foi notificado, consoante 

certidão de Id. 24693050. Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em custas processuais remanescentes. 

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1023903-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023903-82.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de Liquidação de Sentença proferida 

nos autos de Ação Civil Pública (código nº 388089), tendo como autor 

JOAO ACINDINO DE OLIVEIRA e requerido BANCO SANTANDER S/A 

(Sucessor BANCO ABN REAL), objetivando a condenação do Requerido 

ao pagamento de indenização pela cobrança de taxas em sua conta 

salário. Após o trânsito em julgado da sentença da ação civil pública, a 

parte autora pugnou pela sua liquidação, todavia, não apresentou cálculos 

do que entendia devido, em razão de afirmar não possuir acesso aos 

extratos bancários do período de 2003 a 2006. No entanto, alega que 

acaso o réu se recuse a apresentar os extratos bancários, requer seja 

utilizada a média dos descontos que o Ministério Público Estadual informou 

na inicial da Ação Civil Pública, ou seja, o desconto mensal de R$ 6,00 – 

seis reais – e, ainda, fixando o valor a ser devolvido em R$ 12,00 – doze 

reais mensais, por ter ocorrido condenação na devolução em dobro dos 

valores, dos últimos três anos ao ajuizamento da ação, tendo como termo 

inicial data de 31/07/2006, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação realizada no processo e correção monetária pelo INPC 

desde a data de cada cobrança indevida. Devidamente citado, o banco réu 

apresentou contestação sob o Id. 8184100, alegando, em síntese, que o 

autor mantinha movimentação típica de conta corrente, enquanto a 

sentença contempla apenas os titulares de conta salário, e ainda, que não 

houve a cobrança de nenhuma taxa na conta do autor. Assim, pugna pela 

improcedência do pedido de liquidação. O autor deixou transcorrer o prazo 

para impugnar conforme certidão de Id. 9427421. As partes foram 

intimadas para especificarem provas, e somente o requerido pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. A 

sentença que se pretende liquidar foi proferida na Ação Civil Pública 

(código 388089), que tramitou na Vara Especializada de Ação Civil Pública 

de Cuiabá, que condenou o banco réu a: “[...] a) à obrigação de não fazer, 

consistente na proibição da cobrança de qualquer tipo de tarifa em relação 

às contas de servidores públicos municipais que tenham adotado a opção 

conta-salário para o depósito dos vencimentos, sob pena de pagamento 

de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada 

consumidor lesado, cujo montante deverá ser revertido para o Fundo de 

que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99; b) 

à obrigação de encaminhar correspondência a todos os servidores 

públicos municipais, que recebem salários através de quaisquer de suas 

agências, informando-lhes quanto à possibilidade de não necessitarem 

pagar tarifas bancárias, nos termos da Resolução nº 3.402 do Banco 

Central e do contrato de prestação mantido entre o Município de Cuiabá e a 

instituição financeira, devendo esclarecer que a condição necessária ao 

gozo dessa isenção tarifária é se utilizar da conta para o fim exclusivo de 

recebimento de salário, sob pena de pagamento de multa diária no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e a Lei Estadual nº 7.170/99; c) à obrigação de inserir no 

contrato que vier a ser apresentado ao servidor público a informação de 

que a respectiva conta receberá o tratamento tarifário previsto na 

Resolução nº 3.402 do Banco Central, na hipótese que esta for a opção 

do servidor, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e Lei Federal nº 7.170/99; e d) à devolução em dobro dos valores 

indevidamente cobrados mediante depósito na conta-salário de cada 

consumidor prejudicado, observando-se que farão jus a esse 

ressarcimento apenas os servidores municipais titulares de contas salário 

que tiveram a incidência de tarifas, devidamente acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação realizada neste processo e 

correção monetária pelo INPC desde a data de cada cobrança indevida, 

salientando que a identificação e individuação dos consumidores deverá 

se dar em liquidação de sentença, respeitando-se a repetição do indébito 

ao prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento desta ação 

coletiva, fixando-se, assim, como termo inicial a data de 31/07/2006.]” Sem 

maiores delongas, a parte autora não faz jus à devolução de quaisquer 

valores a título de descontos indevidos, pois além de sua conta não ser 

exclusivamente conta-salário, nos extratos bancários juntados pelo 

requerido, não se observou a cobrança das taxas mencionadas no 

comando sentencial. Ademais, vê-se que a parte autora não se deu ao 

trabalho de impugnar especificamente os extratos bancários juntados pelo 

requerido, os quais demonstram que o mesmo possuía empréstimos e 

taxas decorrentes destes, não guardando relação com a matéria discutida 

na ação civil pública. Aliás, ao contrário do que a autora insiste, o 

comando sentencial limitou a devolução de taxas somente aos servidores 

que optaram exclusivamente pela conta salário, o que não é o seu caso, 

como a mesma admite. Assim, não havendo valores a serem liquidados, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da liquidação e condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor 
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atualizado da causa. Tendo em vista que a autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da 

mudança da situação econômica da beneficiária. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023898-60.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANA ELISABETE SANTOS AMORIM REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de Liquidação de Sentença 

proferida nos autos de Ação Civil Pública (código nº 388089), tendo como 

autora ADRIANA ELISABETE SANTOS AMORIM e requerido BANCO 

SANTANDER S/A (Sucessor BANCO ABN REAL), objetivando a 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização pela cobrança de 

taxas em sua conta salário. Após o trânsito em julgado da sentença da 

ação civil pública, a parte autora pugnou pela sua liquidação, todavia, não 

apresentou cálculos do que entendia devido, em razão de afirmar não 

possuir acesso aos extratos bancários do período de 2003 a 2006. No 

entanto, alega que acaso o réu se recuse a apresentar os extratos 

bancários, requer seja utilizada a média dos descontos que o Ministério 

Público Estadual informou na inicial da Ação Civil Pública, ou seja, o 

desconto mensal de R$ 6,00 – seis reais – e, ainda, fixando o valor a ser 

devolvido em R$ 12,00 – doze reais mensais, por ter ocorrido condenação 

na devolução em dobro dos valores, dos últimos três anos ao ajuizamento 

da ação, tendo como termo inicial data de 31/07/2006, acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação realizada no processo e 

correção monetária pelo INPC desde a data de cada cobrança indevida. 

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação sob o Id. 

8238154, alegando, em síntese, que a autora mantinha movimentação 

típica de conta corrente, enquanto a sentença contempla apenas os 

titulares de conta salário, e ainda, que não houve a cobrança de nenhuma 

taxa na conta da autora. Assim, pugna pela improcedência do pedido de 

liquidação. A autora deixou transcorrer o prazo para impugnar conforme 

certidão de Id. 9426475. As partes foram intimadas para especificarem 

provas, e somente o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, por se tratar 

de matéria exclusivamente de direito. A sentença que se pretende liquidar 

foi proferida na Ação Civil Pública (código 388089), que tramitou na Vara 

Especializada de Ação Civil Pública de Cuiabá, que condenou o banco réu 

a: “[...] a) à obrigação de não fazer, consistente na proibição da cobrança 

de qualquer tipo de tarifa em relação às contas de servidores públicos 

municipais que tenham adotado a opção conta-salário para o depósito dos 

vencimentos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99; b) à obrigação de encaminhar 

correspondência a todos os servidores públicos municipais, que recebem 

salários através de quaisquer de suas agências, informando-lhes quanto 

à possibilidade de não necessitarem pagar tarifas bancárias, nos termos 

da Resolução nº 3.402 do Banco Central e do contrato de prestação 

mantido entre o Município de Cuiabá e a instituição financeira, devendo 

esclarecer que a condição necessária ao gozo dessa isenção tarifária é 

se utilizar da conta para o fim exclusivo de recebimento de salário, sob 

pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

por cada consumidor lesado, cujo montante deverá ser revertido para o 

Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e a Lei Estadual nº 

7.170/99; c) à obrigação de inserir no contrato que vier a ser apresentado 

ao servidor público a informação de que a respectiva conta receberá o 

tratamento tarifário previsto na Resolução nº 3.402 do Banco Central, na 

hipótese que esta for a opção do servidor, sob pena de pagamento de 

multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor 

lesado, cujo montante deverá ser revertido para o Fundo de que trata o 

art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Federal nº 7.170/99; e d) à 

devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados mediante 

depósito na conta-salário de cada consumidor prejudicado, 

observando-se que farão jus a esse ressarcimento apenas os servidores 

municipais titulares de contas salário que tiveram a incidência de tarifas, 

devidamente acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação realizada neste processo e correção monetária pelo INPC desde a 

data de cada cobrança indevida, salientando que a identificação e 

individuação dos consumidores deverá se dar em liquidação de sentença, 

respeitando-se a repetição do indébito ao prazo prescricional de três anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação coletiva, fixando-se, assim, como 

termo inicial a data de 31/07/2006.]” Sem maiores delongas, a parte autora 

não faz jus à devolução de quaisquer valores a título de descontos 

indevidos, pois além de sua conta não ser exclusivamente conta-salário, 

nos extratos bancários juntados pelo requerido, não se observou a 

cobrança das taxas mencionadas no comando sentencial. Ademais, vê-se 

que a parte autora não se deu ao trabalho de impugnar especificamente 

os extratos bancários juntados pelo requerido, os quais demonstram que a 

mesma possuía empréstimos e taxas decorrentes destes, não guardando 

relação com a matéria discutida na ação civil pública. Aliás, ao contrário do 

que a autora insiste, o comando sentencial limitou a devolução de taxas 

somente aos servidores que optaram exclusivamente pela conta salário, o 

que não é o seu caso, como a mesma admite. Assim, não havendo valores 

a serem liquidados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da liquidação e condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor 

atualizado da causa. Tendo em vista que a autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da 

mudança da situação econômica da beneficiária. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000439-92.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIANA DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de Liquidação de Sentença proferida 

nos autos de Ação Civil Pública (código nº 388089), tendo como autora 

SEBASTIANA DE SOUZA OLIVEIRA e requerido BANCO SANTANDER S/A 

(Sucessor BANCO ABN REAL), objetivando a condenação do Requerido 

ao pagamento de indenização pela cobrança de taxas em sua conta 

salário. Após o trânsito em julgado da sentença da ação civil pública, a 

parte autora pugnou pela sua liquidação, todavia, não apresentou cálculos 

do que entendia devido, em razão de afirmar não possuir acesso aos 

extratos bancários do período de 2003 a 2006. No entanto, alega que 

acaso o réu se recuse a apresentar os extratos bancários, requer seja 

utilizada a média dos descontos que o Ministério Público Estadual informou 

na inicial da Ação Civil Pública, ou seja, o desconto mensal de R$ 6,00 – 

seis reais – e, ainda, fixando o valor a ser devolvido em R$ 12,00 – doze 

reais mensais, por ter ocorrido condenação na devolução em dobro dos 
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valores, dos últimos três anos ao ajuizamento da ação, tendo como termo 

inicial data de 31/07/2006, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação realizada no processo e correção monetária pelo INPC 

desde a data de cada cobrança indevida. Devidamente citado, o banco réu 

apresentou contestação sob o Id. 8182954, alegando, em síntese, que a 

autora mantinha movimentação típica de conta corrente, enquanto a 

sentença contempla apenas os titulares de conta salário, e ainda, que não 

houve a cobrança de nenhuma taxa na conta da autora. Assim, pugna 

pela improcedência do pedido de liquidação. A autora deixou transcorrer o 

prazo para impugnar conforme certidão de Id. 9427024. As partes foram 

intimadas para especificarem provas, e somente o requerido pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. A 

sentença que se pretende liquidar foi proferida na Ação Civil Pública 

(código 388089), que tramitou na Vara Especializada de Ação Civil Pública 

de Cuiabá, que condenou o banco réu a: “[...] a) à obrigação de não fazer, 

consistente na proibição da cobrança de qualquer tipo de tarifa em relação 

às contas de servidores públicos municipais que tenham adotado a opção 

conta-salário para o depósito dos vencimentos, sob pena de pagamento 

de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada 

consumidor lesado, cujo montante deverá ser revertido para o Fundo de 

que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99; b) 

à obrigação de encaminhar correspondência a todos os servidores 

públicos municipais, que recebem salários através de quaisquer de suas 

agências, informando-lhes quanto à possibilidade de não necessitarem 

pagar tarifas bancárias, nos termos da Resolução nº 3.402 do Banco 

Central e do contrato de prestação mantido entre o Município de Cuiabá e a 

instituição financeira, devendo esclarecer que a condição necessária ao 

gozo dessa isenção tarifária é se utilizar da conta para o fim exclusivo de 

recebimento de salário, sob pena de pagamento de multa diária no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e a Lei Estadual nº 7.170/99; c) à obrigação de inserir no 

contrato que vier a ser apresentado ao servidor público a informação de 

que a respectiva conta receberá o tratamento tarifário previsto na 

Resolução nº 3.402 do Banco Central, na hipótese que esta for a opção 

do servidor, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e Lei Federal nº 7.170/99; e d) à devolução em dobro dos valores 

indevidamente cobrados mediante depósito na conta-salário de cada 

consumidor prejudicado, observando-se que farão jus a esse 

ressarcimento apenas os servidores municipais titulares de contas salário 

que tiveram a incidência de tarifas, devidamente acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação realizada neste processo e 

correção monetária pelo INPC desde a data de cada cobrança indevida, 

salientando que a identificação e individuação dos consumidores deverá 

se dar em liquidação de sentença, respeitando-se a repetição do indébito 

ao prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento desta ação 

coletiva, fixando-se, assim, como termo inicial a data de 31/07/2006.]” Sem 

maiores delongas, a parte autora não faz jus à devolução de quaisquer 

valores a título de descontos indevidos, pois além de sua conta não ser 

exclusivamente conta-salário, nos extratos bancários juntados pelo 

requerido, não se observou a cobrança das taxas mencionadas no 

comando sentencial. Ademais, vê-se que a parte autora não se deu ao 

trabalho de impugnar especificamente os extratos bancários juntados pelo 

requerido, os quais demonstram que a mesma utilizava conta para 

depósito de cheques e dinheiro, não guardando relação com a matéria 

discutida na ação civil pública. Aliás, ao contrário do que a autora insiste, 

o comando sentencial limitou a devolução de taxas somente aos 

servidores que optaram exclusivamente pela conta salário, o que não é o 

seu caso, como a mesma admite. Assim, não havendo valores a serem 

liquidados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da liquidação e condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor 

atualizado da causa. Tendo em vista que a autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da 

mudança da situação econômica da beneficiária. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ERONILDES MARIA ZARK (CONFINANTES)

LOURDES DA COSTA FONTES (CONFINANTES)

FIRMINO DA COSTA MARQUES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036343-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANISE DOMINGAS FLANOFA REU: JUSTINO FRANCISCO DA SILVA 

Trata-se de Ação de Usucapião interposta por JOANISE DOMINGAS 

FLANOFA em desfavor de JUSTINO FRANCISCO DA SILVA. A autora 

intimada para manifestar sobre a certidão, quedou-se inerte. Intimada, 

pessoalmente, no endereço declinado no despacho de Id. 22168387, para 

dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, quedou-se inerte mais 

uma vez (Id. 26031304 e 27637886). Assim, denota-se que a autora não 

promoveu os atos de diligências que lhe competiam, abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. Desta forma, não resta alternativa senão 

extinguir o feito, em face de não ter a parte interessada promovido o 

regular andamento do processo. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, 

inciso III c/c § § 1.º e 2º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

presente feito Sem Resolução de Mérito. Sem custas e honorários em face 

da ausência de resistência da parte ré. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009253-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE RESSARCIMENTO 

ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma 

que nas datas de 20/07/2017, 07/04/2017 e 28/03/2017, houve oscilação 

de energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados descritos 

na inicial, danificando equipamentos elétricos em seus imóveis. Diante da 

ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da indenização securitária 

no importe total de R$ 2.549,76 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove 

reais e setenta e seis centavos). Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da 

importância de R$ 2.549,76, a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. A ré apresentou contestação no Id. 18001589. Em 

preliminar, suscitou a falta de interesse de agir da autora, ante a ausência 

de reclamação dos segurados pela via administrativa. No mérito, arguiu a 

ausência de responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 
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contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de equipamentos eletrônicos nas 

residências dos segurados, ocasionando danos materiais de R$ 2.549,76 

(dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos). 

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor 

total de R$ 2.549,76 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e 

setenta e seis centavos), sub-rogando-se no direito dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos 

laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresa 

especializada. Ademais, conquanto a seguradora tenha requerido a 

produção de prova pericial, e a devolução das peças/equipamentos 

indenizados aos segurados, a autora esclareceu que os equipamentos 

danificados foram devidamente reparados, não sendo possível exigir que 

estes ainda estejam nas mesmas condições que à época dos sinistros – 

ocorridos em 2017 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos. 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das 

alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 2.549,76 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e 

setenta e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de 

cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020139-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ajuizada por BRADESCO AUTO RE 

COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas datas de 

14/09/2017 e 16/06/2017, houve oscilação de energia elétrica nas 

unidades consumidoras dos segurados descritos na inicial, danificando 

equipamentos elétricos em seus imóveis. Diante da ocorrência, a autora 

teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe total de 

R$ 3.341,34 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro 

centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 3.341,34, 

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação no Id. 18158831. Em preliminar, suscitou a falta 

de interesse de agir da autora, ante a ausência de reclamação dos 

segurados pela via administrativa. No mérito, arguiu a ausência de 

responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de 

responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de equipamentos eletrônicos nas 

residências dos segurados, ocasionando danos materiais de R$ 3.341,34 

(três mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece parcial guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 328 de 2237



de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor 

total de R$ 2.919,00 (dois mil, novecentos e dezenove reais), 

sub-rogando-se no direito dos usuários do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a 

inicial, emitidos por empresa especializada. Ademais, conquanto a 

seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução 

das peças/equipamentos indenizados aos segurados, os equipamentos 

danificados foram devidamente reparados, não sendo possível exigir que 

estes ainda estejam nas mesmas condições que à época dos sinistros – 

ocorridos em 2017 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados, os quais foram de R$ 2.919,00 

(dois mil e novecentos e dezenove reais), e não os R$ 3.341,34 (três mil, 

trezentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) pleiteados na 

inicial. Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 2.919,00 (dois mil e novecentos e dezenove 

reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, 

conforme descrito na inicial. Em razão da sucumbência mínima (art. 86, 

parágrafo único, do CPC/15), condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020252-71.2018.8.11.0041
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020252-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 

17/10/2017, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos elétricos em sua 

residência. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da 

indenização securitária no importe de R$ 1.135,00 (um mil, cento e trinta e 

cinco reais). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 1.135,00, 

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação, arguindo a ausência de responsabilidade 

objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e os 

danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de 

pedido administrativo; inexistência de danos materiais; pedido de 

devolução dos equipamentos salvados. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação, 

rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela realização de 

audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Cinge-se a 

controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de 

equipamentos eletrônicos na residência do segurado, ocasionando danos 

materiais de R$ 1.135,00 (um mil, cento e trinta e cinco reais). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 1.135,00 (um mil, 

cento e trinta e cinco reais), sub-rogando-se no direito do usuário do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai do 

laudo técnico juntado com a inicial, emitido por empresa especializada. 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. Ademais, conquanto a seguradora tenha requerido a 

produção de prova pericial, e a devolução das peças/equipamentos 

indenizados ao segurado, verifica-se que o equipamento danificado foi 

devidamente reparado, não sendo possível exigir que este ainda esteja na 

mesma condição que à época do sinistro – ocorrido em 2017 –, razão pela 

qual se mostram prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida 

ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). 

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os 
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valores desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o 

entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 1.135,00 (um mil, cento e trinta e cinco reais), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010991-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010991-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por LIBERTY SEGUROS S.A em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Para tanto, afirma que na data de 21/11/2017, houve oscilação de energia 

elétrica na unidade consumidora do segurado descrito na inicial, 

danificando equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a 

autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe 

total de R$ 5.993,36 (cinco mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e 

seis centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 5.993,36, 

a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação no Id. 18002065. Em preliminar, suscitou a falta 

de interesse de agir da autora, ante a ausência de reclamação do 

segurado pela via administrativa. No mérito, arguiu a ausência de 

responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de 

responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de equipamentos eletrônicos no imóvel 

do segurado, ocasionando danos materiais de R$ 5.993,36 (cinco mil, 

novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 5.993,36 (cinco mil, 

novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), 

sub-rogando-se no direito dos usuários do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a 

inicial, emitidos por empresa especializada. Ademais, conquanto a 

seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução 

das peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que os 

equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo 

possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à 

época do sinistro – ocorrido em 2017 –, razão pela qual se mostram 

prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, 

no valor de R$ 5.993,36 (cinco mil, novecentos e noventa e três reais e 

trinta e seis centavos). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a 

ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora 

demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA 

D E  D I R E I T O  P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 
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contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 5.993,36 (cinco mil, novecentos e noventa e três reais e trinta 

e seis centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada 

desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011921-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011921-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por SOMPO SEGUROS S.A. (antiga 

denominação YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A) em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma 

que na data de 15/12/2016, houve oscilação de energia elétrica na 

unidade consumidora do segurado descrito na inicial, danificando 

equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve 

que arcar com o valor da indenização securitária no importe total de R$ 

53.332,93 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e 

três centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

53.332,93, a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A 

ré apresentou contestação no Id. 18002048. Em preliminar, suscitou a falta 

de interesse de agir da autora, ante a ausência de reclamação do 

segurado pela via administrativa. No mérito, arguiu a ausência de 

responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de 

responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de equipamentos eletrônicos no imóvel 

do segurado, ocasionando danos materiais de R$53.332,93 (cinquenta e 

três mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu o segurado no valor 

total de R$53.332,93 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e 

noventa e três centavos), sub-rogando-se no direito dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de 

tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos 

laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresa 

especializada. Ademais, conquanto a seguradora tenha requerido a 

produção de prova pericial, e a devolução das peças/equipamentos 

indenizados ao segurado, os equipamentos danificados foram 

devidamente reparados, não sendo possível exigir que estes ainda 

estejam nas mesmas condições que à época do sinistro – ocorrido em 

2016 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos. Consigno 

ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados, no valor de R$53.332,93 

(cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e três 

centavos). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$53.332,93 (cinquenta e três mil, trezentos e trinta e dois reais e 

noventa e três centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de 

cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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SIMEIR ALVES PENHA (REQUERENTE)

DOMIS NICOLLETI SILVA (REQUERENTE)

SANDRA CORREA DE FRANCA (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WILZA APARECIDA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ERACINDA MARIA DA CUNHA MACIEL (REQUERENTE)

BENEDITO BONDESPACHO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RUBENS SANTIAGO PINHO (REQUERENTE)

ELPIDIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020989-45.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: RUBENS SANTIAGO PINHO, PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, 

DOMIS NICOLLETI SILVA, ELPIDIO SANTANA DE SOUZA, BENEDITO 

BONDESPACHO DE ARRUDA, SANDRA CORREA DE FRANCA, SIMEIR 

ALVES PENHA, ERACINDA MARIA DA CUNHA MACIEL, WILZA 

APARECIDA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Trata-se de Liquidação de Sentença proferida 

nos autos de Ação Civil Pública (código nº 388089), tendo como autores 

RUBENS SANTIAGO PINHO, PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA, DOMIS 

NICOLLETI SILVA, ELPIDIO SANTANA DE SOUZA, BENEDITO 

BONDESPACHO DE ARRUDA, SANDRA CORREA DE FRANCA, SIMEIR 

ALVES PENHA, ERACINDA MARIA DA CUNHA MACIEL e WILZA 

APARECIDA CARVALHO DO ESPIRITO SANTO e requerido BANCO 

SANTANDER S/A (Sucessor BANCO ABN REAL), objetivando a 

condenação do Requerido ao pagamento de indenização pela cobrança de 

taxas em sua conta salário. Após o trânsito em julgado da sentença da 

ação civil pública, os autores pugnaram pela sua liquidação, todavia, não 

apresentaram cálculos do que entendiam devido, em razão de afirmarem 

não possuírem acesso aos extratos bancários do período de 2003 a 2006. 

No entanto, alegam que acaso o réu se recuse a apresentar os extratos 

bancários, requerem seja utilizada a média dos descontos que o Ministério 

Público Estadual informou na inicial da Ação Civil Pública, ou seja, o 

desconto mensal de R$ 6,00 – seis reais – e, ainda, fixando o valor a ser 

devolvido em R$ 12,00 – doze reais mensais, por ter ocorrido condenação 

na devolução em dobro dos valores, dos últimos três anos ao ajuizamento 

da ação, tendo como termo inicial data de 31/07/2006, acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês a contar da citação realizada no processo e 

correção monetária pelo INPC desde a data de cada cobrança indevida. 

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação sob o Id. 

5780424, alegando, em síntese, que a autora mantinha movimentação 

típica de conta corrente, enquanto a sentença contempla apenas os 

titulares de conta salário, e ainda, que não houve a cobrança de nenhuma 

taxa na conta dos autores. Assim, pugna pela improcedência do pedido de 

liquidação. Impugnação (Id. 6801347), afirmando que o comando 

sentencial da ação civil pública não limitou a devolução das taxas somente 

às contas salários. As partes foram intimadas para especificarem provas, 

e somente o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide. A 

autora manifestou-se sob o Id. 18087254, reiterando que a sentença não 

limitou a devolução das taxas cobradas apenas em contas salários. É o 

relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito. A sentença que se pretende liquidar foi 

proferida na Ação Civil Pública (código 388089), que tramitou na Vara 

Especializada de Ação Civil Pública de Cuiabá, que condenou o banco réu 

a: “[...] a) à obrigação de não fazer, consistente na proibição da cobrança 

de qualquer tipo de tarifa em relação às contas de servidores públicos 

municipais que tenham adotado a opção conta-salário para o depósito dos 

vencimentos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor lesado, cujo montante 

deverá ser revertido para o Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 

7.347/85 e Lei Estadual nº 7.170/99; b) à obrigação de encaminhar 

correspondência a todos os servidores públicos municipais, que recebem 

salários através de quaisquer de suas agências, informando-lhes quanto 

à possibilidade de não necessitarem pagar tarifas bancárias, nos termos 

da Resolução nº 3.402 do Banco Central e do contrato de prestação 

mantido entre o Município de Cuiabá e a instituição financeira, devendo 

esclarecer que a condição necessária ao gozo dessa isenção tarifária é 

se utilizar da conta para o fim exclusivo de recebimento de salário, sob 

pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

por cada consumidor lesado, cujo montante deverá ser revertido para o 

Fundo de que trata o art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e a Lei Estadual nº 

7.170/99; c) à obrigação de inserir no contrato que vier a ser apresentado 

ao servidor público a informação de que a respectiva conta receberá o 

tratamento tarifário previsto na Resolução nº 3.402 do Banco Central, na 

hipótese que esta for a opção do servidor, sob pena de pagamento de 

multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada consumidor 

lesado, cujo montante deverá ser revertido para o Fundo de que trata o 

art. 13 da Lei Federal nº 7.347/85 e Lei Federal nº 7.170/99; e d) à 

devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados mediante 

depósito na conta-salário de cada consumidor prejudicado, 

observando-se que farão jus a esse ressarcimento apenas os servidores 

municipais titulares de contas salário que tiveram a incidência de tarifas, 

devidamente acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação realizada neste processo e correção monetária pelo INPC desde a 

data de cada cobrança indevida, salientando que a identificação e 

individuação dos consumidores deverá se dar em liquidação de sentença, 

respeitando-se a repetição do indébito ao prazo prescricional de três anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação coletiva, fixando-se, assim, como 

termo inicial a data de 31/07/2006.]” Sem maiores delongas, os autores 

não fazem jus à devolução de quaisquer valores a título de descontos 

indevidos, pois além de sua conta não ser exclusivamente conta-salário, 

nos extratos bancários juntados pelo requerido, não se observou a 

cobrança das taxas mencionadas no comando sentencial. Ademais, vê-se 

que os autores não se deram ao trabalho de impugnarem especificamente 

os extratos bancários juntados pelo requerido, os quais demonstram que 

os mesmos possuíam empréstimos e taxas decorrentes destes, utilização 

de cartão de crédito, não guardando relação com a matéria discutida na 

ação civil pública. Aliás, ao contrário do que os autores insistem, o 

comando sentencial limitou a devolução de taxas somente aos servidores 

que optaram exclusivamente pela conta salário, o que não é o caso dos 

autores, como os mesmos admitem. Assim, não havendo valores a serem 

liquidados, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da liquidação e condeno a 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais arbitro em 20% sobre o valor 

atualizado da causa. Tendo em vista que os autores são beneficiários da 

gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência, por até cinco anos, condicionada à comprovação da 

mudança da situação econômica da beneficiária. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014330-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014330-20.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de 
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

ajuizada pela JOSÉ PÉRSIO ROSA DA SILVA em desfavor de CAB 

CUIABÁ. Alega o autor que é proprietário de um terreno não edificado, 

situado na Travessa Cláudio Manoel da Costa, nº 16, Jardim Primavera, 

Cuiabá-MT, o qual foi objeto de contrato de locação com a empresa 

“Mendes Junior Trading e Engenharia”, para as obras de mobilidade 

urbana destinadas à Copa do Mundo, pelo período de 10/06/2013 a 

09/06/2014. Afirma que, após a data da entrega do imóvel, o requerente 

não mais procedeu à sua locação, nem mesmo o utilizou para qualquer 

finalidade, estando completamente desocupado e fechado. Não obstante, 

aduz que foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, em virtude do não pagamento das faturas nos 

seguintes períodos e valores: 09/2014 - R$ 946,48; 10/2014 - R$ 199,17; 

11/2014 - R$ 676,12; 12/2014 - R$ 2.876,55; 01/2015 - R$ 2.621,21; 

02/2015 - R$ 3.312,13; 03/2015 - R$ 3.469,84; 04/2015 - R$ 245,56; 

06/2015 - R$ 24,70, totalizando um débito exorbitante e desproporcional de 

R$ 14.371,76 (quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e 

seis centavos). Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência, 

para determinar que a requerida exclua o seu nome dos cadastros de 

inadimplentes. Pleiteia, ao final, a procedência dos pedidos iniciais, para (i) 

determinar que a requerida proceda à revisão das faturas emitidas nos 

exorbitantes e desproporcionais valores, no período de 09/2014 a 

06/2015, devendo ser cobrado no máximo a taxa mínima; e (ii) condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais). A tutela de urgência foi concedida no Id. 

2920577. A requerida apresentou contestação no Id. 3325051, 

defendendo, em síntese, a regularidade da cobrança das faturas no 

período de 09/2014 a 06/2015, eis que nesse interregno não houve 

nenhum pedido de corte provisório ou de supressão da ligação; e a 

inexistência de dano moral, pelo que requer a improcedência dos pedidos. 

Impugnação à contestação no Id. 4842574. A parte requerida pleiteou a 

produção de prova oral e perícia no hidrômetro no imóvel do autor (Id. 

5556234), enquanto o autor não especificou as provas que pretendia 

produzir (Id6138009). Vieram-me os autos conclusos. É relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. A controvérsia dos autos cinge-se à 

ilicitude na cobrança das faturas nos seguintes períodos e valores: 

09/2014 - R$ 946,48; 10/2014 - R$ 199,17; 11/2014 - R$ 676,12; 12/2014 - 

R$ 2.876,55; 01/2015 - R$ 2.621,21; 02/2015 - R$ 3.312,13; 03/2015 - R$ 

3.469,84; 04/2015 - R$ 245,56; 06/2015 - R$ 24,70, totalizando um débito 

de R$ 14.371,76 (quatorze mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e 

seis centavos). O autor alega que o referido consumo não condiz com a 

realidade, já que a unidade consumidora se trata de um terreno não 

edificado e, no período das faturas objeto da demanda, o imóvel esteve 

fechado, desocupado e sem qualquer vazamento e ligação clandestina. 

Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, a fim de demonstrar a 

regularidade na cobrança das faturas, a requerida anexou nos Ids. 

3325062 a 3325067, as informações pertinentes às três vistorias 

realizadas no imóvel do autor, as quais não encontraram nenhuma 

irregularidade no hidrômetro ali instalado. Por outro lado, o simples fato de 

o imóvel em questão se tratar de um terreno não edificado, por si só, não 

conduz ao entendimento de que não houve consumo de água no período 

objeto de discussão nos autos. Ademais, verifica-se que o autor apenas 

alegou que o imóvel esteve fechado, desocupado e sem qualquer 

vazamento e ligação clandestina, mas não produziu nenhuma prova nesse 

sentido, nem mesmo pleiteou a sua produção, tendo se limitado a juntar o 

distrato firmado em 31/07/2014, com a então locatária do imóvel, empresa 

Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A. Observa-se, ainda, por meio do 

histórico de faturas anexado no Id. 3325055, que não houve variação 

significativa no registro de consumo de água no período de 09/2014 a 

06/2015, o que afasta a tese de abusividade na cobrança de valores. 

Logo, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do 

artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado 

improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1035799-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Rodobens Incorporadora 

Imobiliária 348 – SPE Ltda em face da sentença Id 21788797, apontando 

omissão quanto ao julgamento da reconvenção que ofertou. Requer que 

seja suprida a omissão, julgando-se procedente a reconvenção para 

condenar a embargada ao pagamento do valor de R$ 568.084,48. 

Subsidiariamente, que seja declarado rescindido o contrato por culpa 

exclusiva da embargada. A embargada contrarrazoou sob Id 22935591. 

Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na 

decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver 

erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Razão assiste à embargante ao 

apontar omissão quanto ao pedido reconvencional formulado na 

contestação, pois a sentença embargada, ao julgar improcedentes os 

pedidos da inicial, não o apreciou. Contudo, deve ser ressaltado que a 

embargante não formulou pedido reconvencional de declaração de 

rescisão do contrato, não podendo nos embargos acrescentar o que não 

constou na reconvenção. Destarte, ACOLHO os Embargos de Declaração 

e passo a suprir a omissão, julgando o pedido reconvencional tal como 

efetuado, o que passa a fazer parte integrante da sentença: “ Quanto ao 

pedido reconvencional da ré na contestação, esta pleiteia que a autora 

seja condenada “a efetuar o pagamento que encontra-se em aberto, 

referente ao saldo devedor no valor de R$ 448.991,69 (quatrocentos e 

quarenta e oito mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove 

centavos) a ser atualizado em fase de liquidação de sentença...” Ocorre 

que o pedido formulado pela autora não foi de declaração de inexistência 

de débito, mas para que a ré fosse compelida a parcelar o saldo devedor 

em 48 vezes, bem como a entregar as chaves do imóvel, e indenização 

por danos morais. Diante disso, não há como se acolher o pedido 

reconvencional posto que não foi reconhecido o direito de a autora obter o 

parcelamento almejado e, portanto, é efeito lógico da sentença que ela 

deve quitar o saldo devedor, o que independe de condenação, posto que 

decorre de contrato plenamente exequível. Diante disso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido reconvencional e condeno a reconvinte ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção.” Tendo em vista 

que a ré já contrarrazoou o Recurso de Apelação da autora, remetam-se 

os autos para o E. TJMT, com nossas homenagens. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022113-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO DIAS DA COSTA OAB - MT23967/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Processo 1022113-92.2018 Trata-se de embargos declaratórios opostos 

por Malvina da Silva em face da sentença Id 21811849, alegando que foi 

feito pedido genérico porque não detinha os documentos necessários e 

embora os pedidos não estejam determinados, tem fundamentação legal. 

Requer que seja cancelada a sentença embargada. A embargada 

contrarrazoou sob Id 22212559. Decido: Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” In casu, a embargante não 

aponta qualquer vício da sentença, mas seu inconformismo com o 

entendimento adotado pelo julgado. A decisão judicial que não acolhe 

interpretações e argumentos de uma parte e decide contrariamente às 

suas pretensões não padece de vício, devendo a sua modificação ser 

buscada por meio do recurso apropriado à reforma das decisões. Posto 

isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá 

– MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009778-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA OLIVEIRA LUZIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VIVIANE DA SILVA OAB - MT9465/O (ADVOGADO(A))

CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA OAB - MT18552/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA LINS REGINATO PEDRO (REU)

EZIO LUIS CARNEIRO PEDROSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

LUCIO REBELLO SCHWARTZ OAB - SP190267 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Wilma de Oliveira Luzio 

em face da decisão Id 26817674, alegando omissão quanto à data e prazo 

para depósito de valores do IPTU. O embargado contrarrazoou sob Id 

27170762, alegando a intempestividade dos embargos. Decido: Trata-se 

de embargos contra a decisão de saneamento do processo, a qual foi 

disponibilizada no DJE, edição do dia 14/11/2019, e considerada publicada 

no dia 18/11/2019. Os prazos processuais contam-se a partir da 

publicação oficial, e, sendo de cinco dias o prazo para a interposição de 

embargos de declaração, os embargos protocolizados em data de 

03.12.2019 são intempestivos. Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos 

de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021671-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Nortrax Distribuidora 

Norte de Baterias Ltda em face da sentença Id 17988670, alegando 

omissão porque não foram enfrentados os seguintes tópicos da defesa: - 

de que não houve desequilíbrio econômico; que a embargada alega 

sinistralidade restrita ao ano de 2016, o que seria um risco natural da 

atividade; que ao contrário do que alega a embargada, houve superávit 

final em 2016; que a embargada não comprovou o efetivo prejuízo líquido; 

que o aumento pontual da sinistralidade em um único ano não é fato 

imprevisível; que não ocorreu a condição sine qua non para a rescisão 

contratual, que é a excessiva vantagem para a outra parte; que a autora 

confessa existir cláusula contratual de reajuste proporcional, o que é 

suficiente contramedida à eventual onerosidade do contrato; que a 

operadora teve condições de verificar, na fase pré-contratual, qual a 

massa de beneficiários que seria coberta, o que impede que se cogite o 

desequilíbrio econômico; que não houve a notificação prévia. Aponta erro 

material procedimental pois foi requerida audiência de tentativa de 

conciliação, a qual não foi realizada, proferindo-se a sentença 

diretamente. Imputa contradição quanto à sucumbência integral pois 

deveria ter havido sucumbência recíproca ou, ao menos, outra divisão dos 

honorários entre as partes. A embargada contrarrazoou sob Id 18951936. 

Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na 

decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver 

erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” In casu, a sentença embargada 

contém a fundamentação para o seu dispositivo, não sendo exigido que o 

julgador rebata, um a um, todos os argumentos da parte. Neste sentido: “ 

(...) 3. Mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, 

prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "o 

julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados 

pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela 

motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu 

ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, 

Rel.Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 

05/05/2017). (...) (EDcl no AgRg no REsp 1675663/RS, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

17/12/2019, DJe 19/12/2019) De qualquer forma, conforme se vê da 

sentença embargada, “ a agência reguladora do setor – ANS - autoriza 

expressamente a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde 

coletivo, desde que decorridos 12 meses e com prévia notificação com 

antecedência mínima de 60 dias, conforme artigo 17 da Resolução 

Normativa 195/09. Além disso, é incontroverso que o contrato firmado 

entre as partes contém cláusula expressa que prevê a resilição unilateral 

e imotivada. No caso em tela, o pedido é justamente autorização para a 

rescisão unilateral depois de decorrido o prazo mínimo de 60 dias. Além da 

expressa autorização da ANS, o STJ tem decidido no mesmo sentido, 

quanto à possibilidade de rescisão unilateral e imotivada dos planos de 

saúde coletivo/empresarial: (...) Portanto, os argumentos da embargante 

quanto a análise da existência do desequilíbrio econômico não tem 

utilidade para o deslinde da demanda, posto que foi reconhecido o direito 

da rescisão imotivada. Quanto ao suposto erro material, não é apontado 

qualquer erro material no corpo da sentença, pois o fundamento do 

suposto erro é que não foi designada a audiência de conciliação 

solicitada, o que não caracteriza vício a ser corrigido por meio de 

embargos de declaração. Por fim, a suposta contradição quanto às verbas 

de sucumbência revela-se como inconformismo, já que o pedido foi julgado 
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procedente, não havendo que se falar em sucumbência recíproca. Posto 

isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá 

– MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035846-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. HELENA DO NASCIMENTO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A e por A. Helena do Nascimento em face da 

sentença Id 18507280. Energisa Mato Grosso alega contradição na 

fixação da verba de sucumbência, posto que se caracterizou a 

sucumbência parcial. A. Helena do Nascimento alega obscuridade quanto 

a não apreciação da multa por descumprimento da tutela de urgência, 

requerendo a execução da multa. A embargada Energisa contrarrazoou 

sob Id 19032158. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando 

for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Com 

relação aos aclaratórios opostos por Energisa Mato Grosso, o 

inconformismo com a forma de fixação das verbas de sucumbência não 

evidencia vício a ser corrigido por meio de embargos de declaração, mas 

inconformismo com a conclusão do julgado. Os embargos de A. Helena do 

Nascimento não merecem acolhida, posto que não há qualquer omissão a 

ser sanada, haja vista que a sentença confirmou a antecipação de tutela, 

conforme o dispositivo: “Diante disso, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, confirmando a tutela antecipada concedida, a qual determinou 

que a ré procedesse com a troca de titularidade em nome da parte autora 

e se abstivesse de suspender o serviço de energia elétrica na unidade 

consumidora por débitos do titular anterior, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” 

Portanto, houve expressa menção às astreintes. Inadequada a oposição 

de embargos a fim de pleitear a execução da multa, posto que tal pedido 

deve ser feito na fase do cumprimento da sentença. Posto isso, REJEITO 

os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de 

janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018771-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENSAO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUES DE GOUVEA ROCHA OAB - MT16985/O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ROBSON TEIXEIRA RAIMUNDO OAB - MT20192/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Ascenção – Construções 

e Comércio Ltda - ME em face da sentença Id 19432103, apontando erro 

material na fixação das verbas de sucumbência, devendo a embargada 

ser condenada nas verbas de sucumbência e não a embargante. Alega 

que caso não seja acolhido o erro material, a forma de fixação das verbas 

de sucumbência caracteriza contradição. Ainda ausência de 

fundamentação caso tenha sido utilizado o princípio da causalidade para 

condená-la nas verbas de sucumbência. Contrarrazões sob Id 20475446. 

Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na 

decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver 

erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso em tela, os embargos 

tem por objeto a parte dispositiva, quanto à condenação nas verbas de 

sucumbência. Não se evidencia erro material, contradição, tampouco 

ausência de fundamentação, posto que a sentença foi assim redigida: 

“Trata-se de ação que objetiva a rescisão de contrato de prestação de 

serviços de saúde entre as partes. A parte autora, ao especificar provas, 

pleiteia que seja homologado acordo extrajudicial realizado entre as partes 

após o ajuizamento da ação. Entretanto, conforme noticiado pela ré na 

contestação e pela autora na impugnação à contestação, o que ocorreu é 

que as partes celebraram um novo contrato, cancelando o anterior. Se o 

contrato, objeto do pedido desta ação, foi cancelado e as partes 

celebraram novo contrato, o que é incontroverso, não há que se falar em 

“homologar acordo”, mas sim em perda do objeto da ação. Isso porque as 

partes ajustaram novo contrato de prestação de serviços e não um 

acordo para ser homologado. Ressalto, ainda, que o novo contrato foi 

celebrado entre as partes após o ajuizamento desta ação. Portanto, não 

há que se falar em má-fé, como alegou a ré na contestação. Diante do 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, pela 

perda do objeto da ação, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Diante do 

princípio da causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, tendo em vista a 

extinção e ausência de proveito econômico, fixo em R$ 4.000,00. ...” 

Conforme se verifica, a extinção da ação principal se deu pela perda 

superveniente do objeto da ação e, portanto, pelo princípio da causalidade, 

as verbas de sucumbência ficam a cargo da parte ré. Quanto à alegada 

obscuridade na expressão “ausência de proveito econômico”, trata-se de 

ação extinta e, portanto, não há condenação em qualquer valor para servir 

de parâmetro para a fixação em percentual de 10% a 20%. Com relação à 

suposta ausência de fundamentação para o indeferimento da justiça 

gratuita na Reconvenção também não se verifica, posto que a sentença 

expressamente consignou que “Indefiro o pedido de justiça gratuita 

formulado pela ré/reconvinte, posto que pelos documentos juntados e o 

próprio pedido reconvencional de ressarcimento de danos evidenciam que 

não está em estado de miserabilidade econômica.” Ressalta-se que os 

argumentos dos aclaratórios manifestam inconformismo com a sentença 

embargada, não sendo passível de correção por meio dos aclaratórios, 

pois objetivam a reforma do julgado. Posto isso, REJEITO os embargos de 

declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019098-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEREIRA AGUIAR LEMOS (AUTOR(A))

MIGUEL ANGELO DE OLIVEIRA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT6482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REU)
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VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Vero Empreendimentos 

Ltda em face da sentença Id 20095243, apontando contradição porque 

apesar de ter sido reconhecido a culpa dos embargados pela rescisão do 

contrato, arbitrou os juros de mora sobre os valores a serem restituído a 

partir da citação, quando deveriam ser computados a partir do trânsito em 

julgado. Sem contrarrazões. Decido: Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso em tela, a embargante 

discorda da data de início da incidência de juros de mora, a qual foi fixada 

na data da citação, alegando que somente deve incidir juros a partir do 

trânsito em julgado. Tal alegação não evidencia contradição entre termos 

da sentença, mas discordância do seu teor, devendo a reforma ser 

buscada por meio do recurso apropriado. Posto isso, REJEITO os 

embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de 

janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013007-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M M S FILHO - ME (REQUERENTE)

LUZIMEIRE RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por M M S Filho – ME e 

Luzimeire Rodrigues Silva em face da sentença Id 17753894, alegando 

omissão e obscuridade, posto que julgou antecipadamente a lide em razão 

da matéria controvertida ser somente de direito, quando na verdade 

consta na própria sentença que a matéria controvertida é matéria fática 

que gravita em torno de abusividade de cláusula contratual. Aduz que 

caracterizou-se o cerceamento de defesa. Alega omissão quanto ao 

pedido de dano material e moral. Defende o direito alegado na ação. 

Contrarrazões sob Id 1013007-43.20172015632. Decido: Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme se verifica das 

razões dos embargos, a embargante não aponta omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim pretende rediscutir a matéria, diante do 

inconformismo com a conclusão do julgado. A decisão judicial que não 

acolhe interpretações e argumentos de uma parte e decide contrariamente 

às suas pretensões não padece de vício, devendo a sua modificação ser 

buscada por meio do recurso apropriado à reforma das decisões. Posto 

isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá 

– MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012533-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DUARTE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Energisa mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A em face da sentença Id 20935560, alegando 

omissão quanto ao §2º do artigo 85 do CPC, pois houve condenação em 

devolução de R$ 104,81. Contrarrazões sob Id 21539241. Decido: Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme se verifica das 

razões dos embargos a embargante não aponta omissão, mas sim que 

deveria ter sido aplicado outro dispositivo processual na fixação dos 

honorários. Tal pretensão revela inconformismo e não vício da sentença. 

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029860-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por RAFAEL COSTA 

BERNADELLI em face da sentença Id 23904610, alegando erro material 

porque foi determinada a correção do valor do dano material pelo índice do 

INPC a partir do laudo pericial, quando o correto é a utilização do índice do 

IGPM-FGV. Sem contrarrazões. Decido: Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 
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declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” O inconformismo em relação ao 

índice de correção monetária determinado para atualização do cálculo do 

laudo pericial não constitui erro material, mas pretensão de reforma do 

julgado. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008439-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA NUNES RIBEIRO CORSO (AUTOR(A))

ANDERSON LUIZ CORSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Rodobens Incorporadora 

Imobiliária 348 – SPE Ltda em face da sentença Id 18044343, a qual julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, apontando omissão, contradição e 

obscuridade. Aduz que: “é inegável que foi feito, de comum acordo, o 

distrato do respectivo pacto, através do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

DISTRATO”, formalizado na data de 27 de junho de 2016, no qual as 

partes outorgaram recíproca quitação total dos termos do contrato. Neste 

ponto, evidentemente, não merece guarida o pleito do Embargado, isso 

porque, de acordo com a leitura e a prova documental produzida acostada 

a esta, o contrato em questão já se encontra rescindido, tendo ambas as 

partes cumpridas com as obrigações assumidas no distrato. Assim sendo, 

Excelência, inviável se mostra a pretensão do Embargado, porquanto o 

distrato se constitui ato jurídico perfeito, mormente porque inexiste 

qualquer vício a contaminar o pacto, vez que as partes resolveram de 

comum acordo distratar o contrato, isto é fato. Encontra-se, portanto, em 

tal situação o negócio entabulado, de acordo com a orientação pacífica da 

jurisprudência pátria a respeito da matéria, isto é, NÃO É PASSÍVEL, 

EFETIVAMENTE, DE SOFRER QUALQUER COMANDO REVISIONAL OU SE 

BUSCAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, UMA VEZ QUE 

OBRIGAÇÕES EXTINTAS NÃO PODEM SER REVISADAS, SOB PENA DE 

AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO, INSCULPIDO NO INCISO XXXVI 

DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Partindo desta 

premissa sob a análise artigo 17 do NCPC/2015, temos que é necessário 

para propor ação interesse processual, sendo que na ausência deste, o 

demandante será tido como carecedor de ação, como neste caso. 

Explica-se. De acordo com a doutrina, o interesse processual se compõe 

de dois aspectos, traduzidos pelo binômio necessidade-utilidade. Destarte, 

estará presente o interesse processual sempre que a parte tenha 

necessidade de exercer o direito de ação com a finalidade de alcançar o 

resultado pretendido e útil. Assim, tem-se o interesse processual sempre 

que houver necessidade da prestação da tutela jurisdicional, buscada 

através do instrumento adequado, determinando um resultado útil. . 

Ademais, é certo que as cláusulas do contrato devem ser mantidas na sua 

íntegra, em atenção aos princípios da força obrigatória, do 

consensualismo, da autonomia da vontade e da boa-fé contratual, nos 

termos dos artigos 422 e 427 do Código Civil. E, ainda, como se vê, as 

cláusulas do contrato firmado entre as partes devem prevalecer, isso 

porque o Embargado não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, 

dolo, coação, simulação ou fraude (artigos 138 e 171, II do Código Civil), 

no momento da assinatura do contrato.” Ao final requer a modificação da 

sentença para julgar improcedentes os pedidos. Contrarrazões sob Id 

2015632. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme 

se verifica das razões dos embargos, transcritas nesta decisão, a 

embargante não aponta omissão, contradição ou obscuridade, mas sim 

pretende rediscutir a matéria, diante do inconformismo com a conclusão do 

julgado. A decisão judicial que não acolhe interpretações e argumentos de 

uma parte e decide contrariamente às suas pretensões não padece de 

vício, devendo a sua modificação ser buscada por meio do recurso 

apropriado à reforma das decisões. Posto isso, REJEITO os embargos de 

declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026533-77.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCINETE MARIA DA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por LUCINETE MARIA DA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 5.486,04 (cinco mil, quatrocentos 

e oitenta e seis reais e quatro centavos), no Id. 27860764. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 27950470). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

27950470. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011729-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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JOSIMAR ANTUNES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOSIMAR ANTUNES DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando 

os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 4.444,64 (quatro 

mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), no Id. 24983567. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27862730). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27862730. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018863-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEAN CARLOS DA SILVA PIOVEZAN EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por JEAN CARLOS DA 

SILVA PIOVEZAN em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 3.677,77 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e 

sete centavos), no Id. 27792402. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27980138). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27980138. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023015-16.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP REU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA - ME em desfavor de LOTUFO 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, visando à condenação do 

requerido ao pagamento de R$ 49.913,27 (quarenta e nove mil, 

novecentos e treze reais e vinte e sete centavos). Em suma, a autora 

alega que, em 19/01/2015, firmou com a requerida um contrato de locação 

de equipamentos, tendo como objeto o “Caminhão Munck Ford Cargo 2425, 

Ano 2000/2001, Placa CYB-1299”, pelo prazo de 04 (quatro) meses, 

mediante o pagamento de uma quantia mensal calculada sobre os serviços 

realizados pela requerida; e que a requerida não pagou nenhuma das 

parcelas desse ajuste. A requerida apresentou contestação no Id. 

6042834, defendendo, em suma, que efetuou o pagamento de dívidas 

trabalhistas da autora, no valor total de R$17.350,60 (dezessete mil, 

trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos), pelo que entende fazer 

jus à compensação dos créditos e débitos entre as partes. Requer, ao 

final, a improcedência dos pedidos iniciais ou a compensação dos valores 

devidos pela autora à requerida. Impugnação no Id. 6808795. Intimadas as 

partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida 

pleiteou a produção de prova testemunhal (Id. 8047327), e a autora 

pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Inicialmente, verifica-se que restou incontroverso nos autos (i) que as 

partes firmaram o contrato de locação de equipamentos descrito na 

petição inicial; e (ii) que a requerida não efetuou o pagamento das 

parcelas desse contrato, restando devedora da quantia de R$ 49.913,27 

(quarenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte e sete centavos). A 

controvérsia nos autos cinge-se à compensação da quantia de 

R$17.350,60 (dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta 

centavos), a qual foi despendida pela ré em acordos firmados em 

reclamações trabalhistas, cujos débitos supostamente devem ser 

imputados à parte autora. Todavia, sem razão a parte ré. Isso porque, as 

atas de audiência e sentenças homologatórias de acordo juntadas nos 

autos não comprovam, de forma cabal, que os débitos trabalhistas são 

devidos pela autora, de modo que tal questão, dada a incerteza quanto à 

obrigação e liquidez, deverá ser objeto de ação própria. Logo, faz jus a 

autora ao recebimento da quantia de R$49.913,27, consistente na soma 

das parcelas do contrato de locação de equipamentos inadimplido pela 

parte requerida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$49.913,27 (quarenta e nove mil, novecentos e treze reais 

e vinte e sete centavos), quantia esta que deverá ser acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo INPC, ambos desde 

o vencimento de cada parcela da obrigação. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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DELCARO HOTEIS LTDA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL ajuizada por DELCARO HOTÉIS LTDA em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A- VIVO. Alega a autora que, em outubro de 2014, 

firmou contrato com a requerida para aquisição de um plano empresarial 

de 15 linhas telefônicas, sendo estabelecida a fidelidade contratual de 12 

(doze) meses. Afirma que, em 15/01/2016, o sócio proprietário da autora 

solicitou, por meio do SAC da ré, a rescisão do contrato, bem como o 

cancelamento de 6 (seis) linhas móveis (9242-6657; 9997-8845; 

9207-7789; 9208-0134; 9243-2164; e 9243-3013), fato registrado sob o 

protocolo nº 20162448550397, sendo que todas as demais linhas foram 

portadas para a Operadora TIM, de modo que, doravante, não houve mais 

utilização dos serviços da requerida. Aduz que no momento do 

cancelamento, a preposta da requerida comunicou que não haveria multa 

por fidelidade, bem como que eventuais saldos seriam cobrados na fatura 

com vencimento em fevereiro de 2016. Sustenta que recebeu duas 

faturas em meados de março e abril de 2016, respectivamente nos valores 

de R$ 3.664,96 e R$ 524,96, sendo a primeira atinente à cobrança pela 

assinatura das 15 linhas móveis, em que pese a rescisão do contrato 

realizada em meados de janeiro/2016, além de multa por suposta violação 

de renovação automática de fidelização de contrato por mais 12 meses; e 

a segunda conta, alusiva à cobrança pela assinatura de 6 linhas móveis, 

as quais haviam sido canceladas a pedido da requerente em janeiro/2016. 

Narra que, em contato com o SAC da requerida, foi-lhe informado que o 

contrato empresarial havia sido renovado automaticamente por mais 12 

(doze) meses, em 31/12/2015, logo, a cobrança da multa seria decorrente 

da quebra de fidelidade com a requerida. Assevera que, por conta dessa 

informação, encaminhou notificação à requerida solicitando o 

encerramento de cobranças referentes ao contrato cuja rescisão foi 

solicitada em meados de janeiro de 2016. Não obstante isso, a requerida 

inseriu o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do não 

pagamento do débito de R$ 4.741,10 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

um reais e dez centavos), referente à soma das faturas cobradas nos 

meses de fevereiro a abril de 2016. Assim, pugnou pela concessão de 

tutela de urgência, para determinar que a requerida (i) retire o seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito; e (ii) se abstenha de cobrar os débitos 

objeto da presente demanda. Requer, ao final, a procedência dos pedidos 

para (i) declarar a inexistência do débito de R$ 4.741,10 (quatro mil, 

setecentos e quarenta e um reais e dez centavos), oriundo do contrato 

firmado entre as partes; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A tutela de urgência foi concedida no Id. 

4303573. O requerido interviu no processo, no estado em que se 

encontrava, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC/15, a fim de 

apresentar defesa e juntar documentos (Ids. 7316647 a 7316789). 

Impugnação no Id. 8740459. Por meio da petição Id. 9119330, o autor 

requer o julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifica-se que o 

requerido, apesar de citado, apresentou contestação fora do prazo – 

requerendo a sua intervenção no processo no estado em que se 

encontrava, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC/15 –, motivo 

pelo qual deve ser considerado revel, nos termos do art. 344 do CPC/15. 

Reconhecida a ocorrência da revelia, os seus efeitos são uma 

consequência lógica e processual, em que há uma presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil, máxime se não ocorrentes quaisquer das 

hipóteses legais de afastamento dos seus efeitos ordinários. A pena de 

confissão decorrente da revelia, contudo, é relativa e não induz, 

necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos 

demais elementos constantes dos autos, caso contrariem a tese 

sustentada pelo autor. Pretende a parte autora (i) a declaração de 

inexistência do débito de R$ 4.741,10 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

um reais e dez centavos), oriundo do contrato firmado entre as partes; e 

(ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, em virtude da negativação desse débito. Quanto ao débito objeto 

da demanda, verifica-se que a autora indicou na petição inicial o número 

do protocolo, o nome da atendente, e o dia em que contatou o SAC da 

requerida visando à rescisão do contratado entre as partes. Contra este 

fato, a requerida não trouxe nenhum elemento apto desconstituí-lo, tendo 

se limitado a defender a legalidade da cobrança das faturas. Desta feita, 

ressai inconteste que a autora pleiteou o cancelamento de 06 (seis) linhas 

telefônicas, bem como rescindiu o contrato firmado entre as partes, ao 

requerer a portabilidade das linhas remanescentes para a operadora TIM, 

momento em que lhe foi informado que não haveria a cobrança de multa 

por quebra de fidelização. Assim, faz jus a autora à declaração de 

inexistência do débito no valor total de R$ 4.741,10 (quatro mil, setecentos 

e quarenta e um reais e dez centavos), porquanto se refere à cobrança 

de valores após o pedido de rescisão contratual. Outrossim, declarada a 

inexistência do débito, faz jus a autora à indenização pelos danos morais 

decorrentes do apontamento do seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito (Id. 3685338). Com efeito, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, 

eventuais danos causados aos consumidores devem ser respondidos de 

forma objetiva, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado. Conforme orientação sedimentada no 

STJ (AgRg no AREsp 479.175/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 26/05/2014), nos casos de protesto 

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a 

prejudicada seja pessoa jurídica. Reconhecido o dever de indenizar, o 

quantum deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. Mediante tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para (i) declarar a 

inexistência do débito de R$4.741,10 (quatro mil, setecentos e quarenta e 

um reais e dez centavos); e (ii) condenar a requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença. Ainda, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023914-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE MAIA DE AZARA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A em face da sentença Id 24075382, alegando 

omissão quanto ao §2º do artigo 85 do CPC. Contrarrazões sob Id 

24749434. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme 

se verifica das razões dos embargos a embargante não aponta omissão, 

mas sim que deveria ter sido aplicado outro dispositivo processual na 

fixação dos honorários. Tal pretensão revela inconformismo e não vício da 

sentença. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá – MT, 16 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006421-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GIRARDI OAB - DF04225 (ADVOGADO(A))

YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI OAB - DF36160 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI OAB - PE7489 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por GLOBAL ENERGIA 

ELÉTRICA S/A em face da sentença Id 25642890, alegando erro material e 

omissão de fundamentação. Aduz a nulidade absoluta da sentença por 

ausência de fundamentação, posto que trata-se de dívida entre 

particulares, não competindo à ANEEL apurar o montante da TUSD ou 

determinar a sua cobrança. Sustenta que diante da inércia da embargada 

em tomar as medidas judiciais cabíveis, a ANEEL tomou por bem avaliar o 

caso em processo fiscalizatório, contudo, tais atos não têm o condão de 

suspender a prescrição ou reconhecer dívida, e nenhum destes 

argumentos foram considerados na sentença embargada. Aponta erro 

material na fixação dos honorários advocatícios da reconvenção. 

Contrarrazões sob Id 26323662. Decido: Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” In casu, com relação à suposta 

ausência de fundamentação, não se evidencia tal vício, posto que a 

sentença contém os fundamentos do dispositivo. Ressalta-se que não é 

exigido que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos da parte. 

Neste sentido: “ (...) 3. Mesmo após o advento no novo Código de 

Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento 

de que "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos 

aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que 

pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais 

acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, 

Rel.Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 

05/05/2017). (...) (EDcl no AgRg no REsp 1675663/RS, Rel. Ministro 

REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

17/12/2019, DJe 19/12/2019) Relativamente ao erro material na fixação 

dos honorários da reconvenção, a embargante defende que a embargada 

deve responder por 2/3 dos honorários advocatícios, e a embargante por 

1/3, calculados sobre o valor de R$ 19.900.864,39, ou então sobre o valor 

atualizado da dívida (considerando juros de mora de 1% a.m. e multa de 

2%). Tal pretensão revela inconformismo e não vício da sentença. Posto 

isso, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Cuiabá 

– MT, 16 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027587-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por CARDIF DO BRASIL 

SEGUROS E GARANTIAS S/A (“CARDIF GARANTIAS”) e CARDIF DO 

BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (“CARDIF VIDA”), em face da decisão Id 

23965146, alegando omissão quanto à impugnação ao benefício da 

gratuidade da justiça à embargada, e erro material na determinação de 

remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São 

Paulo/Capital, pois conforme o art. 1º da Resolução 709/2015 do Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há varas com 

competência funcional específica, quais sejam, as Varas de Falências, 

Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro 

Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Aduz que ajuizou o 

procedimento de Cumprimento de Sentença Arbitral, o qual foi distribuído 

para a 2ª Vara Empresarial de Falências, Recuperações Judiciais e 

Conflitos Relacionados à Arbitragem do foro central da Comarca da Capital 

do Estado de São Paulo. Portanto, os autos devem ser remetidos 

especificamente para a 2ª Vara Empresarial de Falências, Recuperações 

Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do foro central da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Contrarrazões sob Id 

24705652. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” No caso 

em tela, as embargantes apontam omissão, posto que haviam impugnado a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça à embargada na 

contestação e não houve apreciação de tal impugnação. Com efeito, 

verifica-se que foi impugnada a concessão do benefício e a decisão que 

acolheu a preliminar de incompetência não analisou tal alegação. Contudo, 

a partir do acolhimento da preliminar de incompetência, com a 

determinação da remessa para o juízo competente, este juízo não é mais 

competente para alterar decisões judiciais anteriores, ainda mais quando 

implicam em reanalisar os motivos que levaram ao deferimento do 

benefício. Quanto à esta parte, portanto, devem os embargos serem 

rejeitados. Relativamente ao suposto erro material, este deve ser acolhido 

em parte, haja vista que realmente a Comarca de São Paulo tem varas com 

competência especializada para a matéria. Entretanto, o pedido de 

remessa para uma Vara específica, em razão de conexão não é de 

competência deste juízo reconhecer a competência específica 

determinado juízo das varas especializadas. Posto isso, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração, retificando em parte a 

decisão embargada, a fim de fazer constar que a remessa dos autos, 

caso mantida a decisão embargada no RAI interposto pela empresa 

autora, deve ser para uma das Varas Empresariais de Falências, 

Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do foro 

central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá – MT, 15 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023514-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por KATIANE BENEDITA DA 

SILVA em face da sentença Id 24172792, alegando erro material e 

omissão. Contrarrazões sob Id 25147574. Decido: Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Relativamente ao erro material 

apontado pela embargante, consistente nas datas do dispositivo, 

assiste-lhe razão, pois a prorrogação do contrato é do período de 

05/10/2015 a 10/08/2016 e constou na sentença de 05/10/2016 a 

10/08/2016. No que se refere a omissão apontada, alega a embargante 

que deve ser afastada a cláusula de tolerância por não ter a embargada 

comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tal alegação 

evidencia inconformismo com a conclusão do julgado e não vício da 

sentença. Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de 

declaração, retificando o segundo parágrafo do dispositivo da sentença, 

que passa a ter a seguinte redação: “ (...) Os valores correspondentes 

aos aluguéis a serem indenizados são no importe mensal de R$ 700,00 de 

30/03/2015 a 04/10/2015, e conforme prorrogação de contrato Id 9200312, 

no importe mensal de R$ 750,00 de 05/10/2015 a 10/08/2016.” Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá – MT, 16 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030683-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Banco Cetelem S/A em 

face da decisão Id 21732051, alegando contradição na distribuição do 

ônus de arcar com os honorários periciais. Contrarrazões sob Id 

22069143. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Assiste 

razão ao embargante, posto que se foi o autor/embargado quem requereu 

a prova pericial, a ele incumbe o pagamento dos honorários. Ressalta-se, 

entretanto, que houve a inversão do ônus da prova, cabendo ao 

embargante a comprovação da existência da contratação. Não bastasse 

isso, foi o embargante quem produziu nos autos o documento cuja 

assinatura é imputada falsa, e, portanto, segundo as regras do ônus da 

prova, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura incumbe o ônus 

da prova à parte que produziu o documento. Diante disso, tendo em vista 

que a parte embargante não pretende produzir a prova pericial e cabe à 

ela a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada, devem ser 

acolhidos os embargos de declaração, a fim de indeferir a prova pericial 

requerida pelo autor, mesmo porque na especificação de provas o autor 

consignou que “caso Vossa Excelência entenda ser desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica, por estar convencido de que a 

assinatura apresentada no suposto contrato trazido em sede de 

contestação é divergente da assinatura verdadeira, requer desde já a sua 

dispensa.” Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e 

retifico a decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação: 

“Saneador Não há hipótese de extinção do processo (art. 354, CPC), nem 

de julgamento antecipado (art. 357, caput, CPC). As partes são legítimas e 

estão representadas. Não há questões processuais pendentes. Defiro o 

pedido de tutela antecipada para suspender a cobrança das parcelas 

referentes ao contrato 96-088364/15310, no valor R$ 193,21, uma vez 

que a assinatura do contrato de financiamento, apresentado pelo Banco 

réu, foi impugnada pela autora, que não a reconhece como de seu punho. 

A questão de fato, neste processo, refere-se a validade do empréstimo 

que teria sido efetuado pela autora, uma vez que esta alega não ter 

assinado o contrato apresentado pelo Banco réu. Inverto o ônus da prova, 

ante a hipossuficiência da autora. Tendo em vista que a autora alega que 

não assinou o contrato juntado pelo réu, não sendo sua a assinatura nele 

aposta, cabe ao réu o ônus de comprovação da autenticidade da 

assinatura. Entretanto, este não pretende produzir prova pericial. Diante 

disso, desnecessária a prova pericial requerida pela autora. Indefiro a 

prova oral requerida, posto que em se tratando de contrato cuja 

assinatura é reputada falsa, a prova é estritamente documental. Oficie-se 

o Banco réu, com urgência, para suspender o desconto do benefício 

previdenciária da autora (pensão por morte). Após retornem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.” Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá – MT, 16 de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036765-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036765-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por ITAÚ 

SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas 

datas de 08/01/2017 e 10/01/2017, houve oscilação de energia elétrica 

nas unidades consumidoras dos segurados descritos na inicial, 

danificando equipamentos elétricos em seus imóveis. Diante da 

ocorrência, a autora teve que arcar com o valor da indenização securitária 

no importe total de R$ 6.775,10 (seis mil, setecentos e setenta e cinco 

reais e dez centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo 

sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

6.775,10, a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação no Id. 18158831. Em preliminar, suscitou a falta 

de interesse de agir da autora, ante a ausência de reclamação dos 
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segurados pela via administrativa; e a necessidade de desmembramento 

dos casos, ante o prejuízo à defesa da concessionária. No mérito, arguiu 

a ausência de responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A 

parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela 

realização de audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. 

Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, 

extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Pedido de desmembramento das 

demandas Conquanto defenda a necessidade de desmembramento dos 

casos descritos na petição inicial, a requerida não indicou nenhum fato ou 

argumento apto a demonstrar o prejuízo à sua defesa, tendo se limitado a 

defender o seu direito à rápida solução do litígio, e o comprometimento à 

eventual instrução processual. Desta feita, ausente a demonstração de 

prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, indefiro o pedido de 

desmembramento das demandas. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou na danificação de equipamentos eletrônicos nas 

residências dos segurados, ocasionando danos materiais de R$ 6.775,10 

(seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor 

total de R$ 6.775,10 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez 

centavos), sub-rogando-se no direito dos usuários do serviço de energia 

elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos técnicos juntados 

com a inicial, emitidos por empresa especializada. Ademais, conquanto a 

seguradora tenha requerido a produção de prova pericial, e a devolução 

das peças/equipamentos indenizados aos segurados, verifica-se que os 

equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo 

possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à 

época dos sinistros – ocorridos em 2017 –, razão pela qual se mostram 

prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, 

no valor de R$ 6.775,10 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e dez 

centavos). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 6.775,10 (seis mil, setecentos e setenta e 

cinco reais e dez centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da 

data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035434-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSSON QUIRINO DA SILVA REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Andersson Quirino da Silva contra Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 03/04/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. Realização de avaliação médica (ID 26551970), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

A parte requerida apresentou contestação arguindo preliminar de 

alteração do polo passivo, que será analisada a seguir. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/04/2019. Passo a análise 

da preliminar suscitada. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 
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PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Outrossim, a presenta ação já foi proposta contra a Seguradora Líder S/A, 

motivo pelo qual não há que se falar em correção do polo passivo. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22550485/22550489) e o laudo pericial (ID 26551970). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), e 

que a quantia já recebida administrativamente encontra-se no valor de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

percebe-se o valor remanescente totalizando em R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (01/06/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028989-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA S/A 

Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que na data de 21/10/2017, houve oscilação de energia 

elétrica na unidade consumidora do segurado descrito na inicial, 

danificando equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a 

autora teve que arcar com o valor da indenização securitária no importe 

total de R$ 15.346,00 (quinze mil, trezentos e quarenta e seis reais). 

Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância de R$ 15.346,00, a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré apresentou 

contestação no Id. 18259307. Em preliminar, suscitou a falta de interesse 

de agir da autora, ante a ausência de reclamação do segurado pela via 

administrativa. No mérito, arguiu a ausência de responsabilidade objetiva e 

de inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de excludente de responsabilidade; ausência de 

pedido administrativo; inexistência de danos materiais; pedido de 

devolução dos equipamentos salvados. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação, 

rechaçando os argumentos suscitados na contestação. A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide; a parte ré pela realização de 

audiência de instrução. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Preliminar de 

falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, extrai-se o interesse 

de agir da autora diante da necessidade do reconhecimento judicial da 

responsabilidade da requerida pelos danos aduzidos na petição inicial, 

bem assim do direito de regresso à seguradora requerente, sendo a ação 

adequada à obtenção do provimento almejado. Ademais, desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação de 

ressarcimento de danos, sob pena de violação ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da jurisdição. Com essas considerações, rejeito a 

preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da 

parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou 

a danificação de equipamentos eletrônicos no imóvel do segurado, 

ocasionando danos materiais de R$15.346,00 (quinze mil, trezentos e 

quarenta e seis reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão 

inicial merece guarida. Inicialmente é válido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os artigos 14 

e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu o segurado no valor total de R$ 15.346,00 (quinze 

mil, trezentos e quarenta e seis reais), sub-rogando-se no direito dos 

usuários do serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a 

falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram 

oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, consoante 

se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresa 

especializada. Ademais, conquanto a seguradora tenha requerido a 

produção de prova pericial, e a devolução das peças/equipamentos 

indenizados ao segurado, os equipamentos danificados foram 

devidamente reparados, não sendo possível exigir que estes ainda 

estejam nas mesmas condições que à época do sinistro – ocorrido em 

2017 –, razão pela qual se mostram prejudicados tais pleitos. Consigno 

ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Sendo assim, não há dúvidas de que, 
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havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados, no valor de R$ 15.346,00 

(quinze mil, trezentos e quarenta e seis reais). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 15.346,00 (quinze mil, trezentos e quarenta e seis reais), 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, 

conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044067-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEX SILVA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Alex 

Silva Alves contra Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

23/08/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo e falta de interesse processual, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ante o 

pagamento administrativo da indenização. Realização de avaliação médica 

(ID 26361741), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 23/08/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

Passo à análise do mérito. III - Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o Boletim de 

Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 24556408) e o laudo pericial 

(ID 26361741). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos PUNHOS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu punho direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(23/08/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029372-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIBERTY SEGUROS S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

ajuizada por LIBERTY SEGUROS S.A em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na 

data de 13/02/2017, houve oscilação de energia elétrica na unidade 

consumidora do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos 

elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com 

o valor da indenização securitária no importe total de R$ 8.500,00 (oito mil 

e quinhentos reais). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo 

sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

8.500,00, a título de danos materiais, além da verba de sucumbência. A ré 

apresentou contestação no Id. 18573089. Em preliminar, suscitou a falta 

de interesse de agir da autora, ante a ausência de reclamação do 

segurado pela via administrativa. No mérito, arguiu a ausência de 

responsabilidade objetiva e de inexistência de nexo de causalidade entre 

os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de 

responsabilidade; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais; pedido de devolução dos equipamentos salvados. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação. 

Ambas as partes pleitearam a realização de audiência de instrução. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Preliminar de 

falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, extrai-se o interesse 

de agir da autora diante da necessidade do reconhecimento judicial da 

responsabilidade da requerida pelos danos aduzidos na petição inicial, 

bem assim do direito de regresso à seguradora requerente, sendo a ação 

adequada à obtenção do provimento almejado. Ademais, desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação de 

ressarcimento de danos, sob pena de violação ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da jurisdição. Com essas considerações, rejeito a 

preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da 

parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou 

a danificação de equipamentos eletrônicos no imóvel do segurado, 

ocasionando danos materiais de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). 

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu o segurado no valor 

total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), sub-rogando-se no 

direito dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresa especializada. Ademais, conquanto a seguradora tenha 

requerido a produção de prova pericial, e a devolução das 

peças/equipamentos indenizados ao segurado, verifica-se que os 

equipamentos danificados foram devidamente reparados, não sendo 

possível exigir que estes ainda estejam nas mesmas condições que à 

época do sinistro – ocorrido em 2017 –, razão pela qual se mostram 

prejudicados tais pleitos. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados, 

no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Nesse contexto, 

deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)” Ante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do 

valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na 

inicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029855-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Itaú Unibanco S/A em 

face da decisão Id 21963905, alegando omissão e contradição, posto que 

a contagem do prazo para contestar inicia-se no dia seguinte à audiência 

de conciliação e não no dia de referida audiência. Contrarrazões sob Id 

22239198. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 
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houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme 

se verifica das razões dos embargos, aponta-se equívoco na decretação 

de revelia, posto que o prazo de 15 dias deve ser contado do dia seguinte 

à da data da audiência de conciliação. Assiste razão ao embargante, pois 

a regra geral do artigo 335 do CPC, aplicável ao caso, é que o prazo de 15 

dias conta-se a partir da audiência de conciliação/mediação. Entretanto, o 

início da contagem dos prazos é regido pelo artigo 224 do CPC, o qual 

estabelece, no caput, que “os prazos serão contados excluindo o dia do 

começo e incluindo o dia do vencimento”. Portanto, o prazo de 15 dias 

deve ser contado a partir do dia seguinte ao da realização da audiência de 

conciliação, se for dia útil, ou do próximo dia útil. Diante disso, ACOLHO os 

Embargos de Declaração, para retificar a decisão embargada, que passa 

a ter a seguinte redação: “Intempestividade da contestação: A autora 

alega a intempestividade da contestação sob o fundamento de que a 

audiência de conciliação foi realizada em 13/03/2018 e a contestação foi 

ofertada somente em 20/09/2017. Verifica-se que a audiência de 

conciliação foi realizada em 07/08/2017, a partir de quando a parte ré tem 

15 dias para ofertar contestação. No caso em tela, houve suspensão do 

expediente nos feriados da Semana Santa, dias 28, 29 e 30/03/2018. 

Assim, o prazo de 15 dias úteis, contados a partir do dia seguinte da data 

da audiência de conciliação, conforme o artigo 224 do CPC, expirou-se no 

dia 06/04/2018, e a contestação foi protocolizada em 06/04/2018, sendo, 

portanto, tempestiva. Diante disso, REJEITO a preliminar de 

intempestividade da contestação. Não há outras questões processuais 

pendentes. A matéria de direito e de fato a ser solucionada é o suposto 

acesso que o ex-empregador do autor teve aos seus extratos bancários. 

No caso, somente existem conversas de wthasapp, as quais o autor 

alega demonstrarem que houve quebra do sigilo bancário. Todavia, não há 

comprovação de que houve acesso ao extrato de sua conta. Sendo 

assim, DEFIRO as provas orais requeridas pelo autor, para oitiva de Wilson 

Pedrosa Figueiredo Junior (ex-funcionário do banco Itaú), pessoa que 

supostamente acessava e repassava os extratos da conta corrente do 

autor ao seu antigo empregador. Também defiro a oitiva da testemunha do 

autor Francisco de Souza Melo Junior. Arrolo como testemunha do juízo o 

proprietário da empresa Radar Veículos, ex-empregadora do autor. 

Quanto ao pedido de exibição de documentos, informe o autor em 15 dias 

qual o período que pretende que o banco réu forneça quais funcionários 

acessaram sua conta corrente e de quais terminais. Intime-se o autor para 

que forneça em 15 dias o nome completo de seu ex-empregador com o 

qual supostamente trocou as mensagens de whatsapp juntadas com a 

inicial, bem como endereço para intimação. Prestada a informação pelo 

autor, venham conclusos para designação da audiência de instrução e 

julgamento. Intime-se Cumpra-se.” Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 16 

de janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044202-75.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIAS DA SILVA CORDEIRO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por ELIAS DA SILVA 

CORDEIRO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 3.513,04 (três mil, quinhentos e treze reais e quatro centavos), no 

Id. 27976624. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28063437). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28063437. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011538-88.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KESSIA LORRAINE DE AMORIM SEGURO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por KESSIA LORRAINE DE 

AMORIM SEGURO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 12.430,26 (doze mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e seis 

centavos), no Id. 27910444. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27950751). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27950751. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011596-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE TOLEDO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES BENEDITA MONTEIRO DE TOLEDO MACIEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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Trata-se de embargos declaratórios opostos por Lourdes Benedita 

Monteiro de Toledo Maciel em face da decisão Id 24978145, alegando 

omissão e contradição, posto que não foram analisados todos os 

argumentos da peça contestatória. Afirma que deve ser realizada a 

audiência de instrução requerida na contestação. Contrarrazões sob Id 

25907594. Decido: Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Conforme 

se verifica das razões dos embargos a embargante não aponta omissão, 

mas sim que deveria ter sido designada audiência de instrução. 

Ressalta-se que a embargante não nega que deixou de atender ao 

despacho para especificação de provas. Entretanto, tendo em vista que a 

embargante havia requerido prova testemunhal na peça contestatória e 

logo após apresentou o rol de testemunhas, devem ser acolhidos os 

embargos, a fim de evitar futuras nulidades por alegação de cerceamento 

de defesa. Posto isso ACOLHO os embargos de declaração para 

modificar a decisão embargada a fim de designar audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/042020, às 14 horas, devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias da intimação desta 

decisão. Consigna-se que a parte e ré já ofereceu o rol de testemunhas 

no Id 11234478. Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que 

a secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC/2015; No mais, permanece a decisão 

embargada tal como lançada. Publique-se. Intime-se. Cuiabá – MT, 16 de 

janeiro de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031579-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTON CUSTODIO DA SILVA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031579-76.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARISTON CUSTODIO DA SILVA SOBRINHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por ARISTON 

CUSTODIO DA SILVA SOBRINHO em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 13.074,49 (três mil, quinhentos e treze reais e 

quatro centavos), no Id. 28051587. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

28114312). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 28114312. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010740-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE CARVALHO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010740-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEONICE CARVALHO COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Cleonice Carvalho Costa contra Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. Realização de avaliação médica (ID 25522787), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

A parte requerida foi citada, consoante ID 12990972, contudo apresentou 

contestação, quedando-se revel (efeitos da revelia – CPC, art. 344). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Como já exposto no relatório, a parte requerida apresentou contestação 

intempestiva. Como sabido, o principal efeito da revelia é a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344, 

do Código de Processo Civil. A pena de confissão decorrente da revelia, 

contudo, é relativa e não induz, necessariamente, à procedência do 

pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos 

autos, caso contrariem a tese sustentada pela parte autora. In casu, sem 

maiores sobressaltos tenho que a pretensão da reclamante merece ser 

acolhida. Registro que o Código de Processo Civil estabelece que incumbe 

o ônus da prova: a parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito 

e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do 

direito do autor. A parte autora colacionou um suporte probatório capaz de 

corroborar suas alegações, vejamos. Indiscutivelmente, foram juntados no 

feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12854413) 

e o laudo pericial (ID 25522787). Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de LESÃO NEUROLÓGICA o percentual incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 10% (dez por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 
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pagamento do importe R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (05/05/2017). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001027-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

CREUSEMIRA FREITAS DE OLIVEIRA OAB - 000.425.141-50 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001027-31.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA REPRESENTANTE: CREUSEMIRA 

FREITAS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA 

BARBOSA, representado por CREUSEMIRA FREITAS DE OLIVEIRA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando 

os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 4.072,81 (quatro 

mil, setenta e dois reais e oitenta e um centavos), no Id. 27949175. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 27999326). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

27999326. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022573-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022573-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI EXECUTADO: PORTO SEGURO 

S/A Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de 

sentença movida por MAXWEL MAYK GONCALVES ZAMPIERI em face da 

PORTO SEGURO S/A. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 4.411,04 (quatro mil, quatrocentos e onze reais e quatro 

centavos), no Id. 27882533. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

27967919). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27967919. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008057-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008057-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATEUS MARTINS SANCHES JUNIOR EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por MATEUS MARTINS 

SANCHES JUNIOR em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

de R$ 621,90 (seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), no Id. 

27947893. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 27967385). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 27967385. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000902-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DE CAMPOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000902-63.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADEMILSON DE CAMPOS OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ADEMILSON DE 

CAMPOS OLIVEIRA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 
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de R$ 7.177.17 (sete mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos), 

no Id. 27949147. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou 

o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 28025035). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se 

impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 28025035. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024119-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024119-43.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CESAR GARCIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por CESAR GARCIA em face da PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos verifica-se 

que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 3.915,29 (três mil, novecentos e 

quinze reais e vinte e nove centavos), no Id. 26075543, bem como saldo 

remanescente no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e nove centavos), no Id. 27559276. O exequente concordou com o 

valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito 

(Id. 27999004). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 27999004. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024395-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024395-06.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO LOPES DUARTE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MARCELO LOPES DUARTE em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 2.235,26 (dois mil, 

duzentos e trinta e cinco reais e vinte e seis centavos), no Id. 27862365. 

O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento 

dos valores e a extinção do feito (Id. 28116792). Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a 

extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do 

exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em 

favor do exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

28116792. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038475-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038475-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por NATALIA 

APARECIDA ALVES DOS SANTOS em face da PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a 

executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que 

consiste no valor de R$ 13.185,67 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais 

e sessenta e sete centavos), no Id. 27790794. A exequente concordou 

com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção 

do feito (Id. 28105514). Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

28105514. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060750-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060750-78.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
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Intime-se. Após, concluso com urgência para análise do pedido liminar. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019 Jones Gattass Dias Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012696-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP VISION SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (RÉU)

L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012696-52.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 27579936, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte ré, para apresentar suas contrarrazões, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. RUBIA 

GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041773-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MARCEL DE FRANCA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041773-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que deixei de expedir citação da parte ré, pelo 

fato de que os dados encontrados na petição inicial estão incompletos, 

sendo assim, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

apresentar o endereço da requerida completo constando nome da rua, nº 

do lote, quadra se houver, bairro, cidade e Cep a fim de que seja expedido 

carta de citação da parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003774-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMONIE CRISTINA TRIBURTINI DE LIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003774-22.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte RÉ para informar a data para realização do exame pericial para o 

dia 08 de outubro de 2019 às 09:15h no endereço situado a Av. das 

Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias) a ser 

realizada com o perito Drº Flávio Ribeiro Mello. Telefone 65-3025-3060 

Cuiabá, 28 de agosto de 2019. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013922-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013922-92.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte ré para manifestar sobre a possibilidade de julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 19 de dezembro 

de 2019. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011119-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/07/2017 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de abril de 2017. Documento 

assinado digitalmente, conforme permite o art. 209,§1° do CPC Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011119-39.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA NEVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROSSI DA SILVA OAB - MT19530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011119-39.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27629287, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060847-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA IBRAHIM KHARGY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT27358/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060847-78.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001517-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA PEREIRA LEITE DE MORAIS (AUTOR(A))

DEONIZIO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS OAB - MT12156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001517-87.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033455-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO OAB - MT13035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1033455-03.2018.8.11.0041 DESPACHO Diga a ré, em 

quinze dias, quanto aos documentos apresentados pela autora com a 

impugnação à contestação; E, visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da colaboração 

instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010608-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ROSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010608-70.2019.8.11.0041 DESPACHO Diga o réu quanto 

à arguição de ausência de carta de preposição, em 15 dias. E, visando ao 
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saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003139-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CORREA RODRIGUES (AUTOR(A))

OZITA CLAUDIA DE MOURA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA LUZIMAR BARROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CEZARINO DE SOUZA CUNHA (AUTOR(A))

ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA (AUTOR(A))

LEONI DA ROCHA MACHADO (AUTOR(A))

SALVEDRO BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EUZES ESCOLASTICA DOS SANTOS E SILVA (AUTOR(A))

CARLOS ANTONIO SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

ELAINE CRISTINA DE LIMA (AUTOR(A))

GEOVANA CARDOSO LEANDRO DE FREITAS (AUTOR(A))

MARCELO RICHARDE JESUS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1003139-70.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043893-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043893-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020618-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEIA FRANCISCA DO BOM DESPACHO LEONCO (REQUERENTE)

JOILSON CESAR DE AMORIM LEONCO (REQUERENTE)

J. A. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020618-76.2019.8.11.0041 DESPACHO Diga à ré, em 15 

dias, quanto ao interesse na designação de audiência de conciliação. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009073-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

EMANOELE CAROLINE DUARTE OAB - SC49263 (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009073-09.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035806-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO KOECHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035806-46.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007787-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RIBEIRO TAQUES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSINA DIAS DE SOUZA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007787-93.2019.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037680-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANO FERREIRA ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSQUATRO TRANSPORTE LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037680-66.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060599-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESILEI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060599-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2019 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060415-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES VIDAL PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060415-59.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2020 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060411-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060411-22.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2020 às 09:45 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060385-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA KAUANE ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060385-24.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2020 às 10:00 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060344-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DA ROCHA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060344-57.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2020 às 10:15 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060339-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ALBERTO MOREIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060339-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2020 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009325-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DO CARMO MONTEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 
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(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009325-80.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060883-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060883-23.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 7 Horário: 11:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060889-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060889-30.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 7 Horário: 12:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060292-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELY PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060292-61.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 08:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 
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para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060309-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060309-97.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 08:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060316-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060316-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 08:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060712-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DUTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060712-66.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060742-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060742-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060911-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DO ROSARIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060911-88.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060923-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA ALVES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060923-05.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060932-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDINILSON DA COSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060932-64.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 10:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061131-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RIBEIRO COELHO DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061131-86.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 10:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061168-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LOPES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061168-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 10:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060817-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060817-43.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia: 19/05/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 08:00, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059512-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS ANGELUCI (EXEQUENTE)

LIGIA MESQUITA RIOS ANGELUCI (EXEQUENTE)

VMA VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA MOURA (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA INOCENCIA DE OLIVEIRA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059512-24.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019598-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CASTELO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019598-21.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061197-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061197-66.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 29/05/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 08:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060658-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCYLA DIAS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060658-03.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 
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no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060475-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR CALÇA OAB - MT5247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IESC - INSTITUTO DE ENSINO SABER DE CUIABA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060475-32.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031081-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031081-14.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte auora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037953-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANDERSON DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037953-45.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013232-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013232-29.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060630-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ANTONIO CORREIA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060630-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 28/04/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 09:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-56.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (RÉU)

AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

AVIANCA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000357-56.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059990-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO JUREMA,SOUZA REIS, NORTCONSULT - JUSSARA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059990-32.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060024-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UVERLUCE MAYARA FREITAS SILVA DIAS (EXECUTADO)

DOUGLAS GOMES DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060024-07.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061296-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (RÉU)

K C L C ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061296-36.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as 

custas e taxas iniciais, em 03 parcelas iguais e sucessivas. Conforme 

informado pelo Departamento de Controle e Arrecadação, na Divisão de 

Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do TJMT (tel. - 

3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das custas 

judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês a mês 

no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo os autores adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060158-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANE ALVES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060158-34.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Vistas ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058281-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1058281-59.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059890-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059890-77.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036052-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RENAN LOPES SAIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036052-42.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022469-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIONIZIA DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022469-24.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1059614-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA DA ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DIAS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059614-46.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, nos termos do art. 98 

do CPC. Cite-se a ré para, nos termos do art. 550 do Código de Processo 

Civil, prestar contas ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se carta de citação. Intimem-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002819-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002819-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

sentença de ID 14718730 já transitou em julgado conforme certidão de ID 

21432237. Assim, cumpram-se as determinações proferidas na sentença. 

Cumpridas as determinações, arquivem-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061295-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061295-51.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032559-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FELIPE DA ANUNCIACAO FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1032559-91.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte requerida para manifestar sobre a petição de ID 26791903, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061410-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENIL COSTA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061410-72.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 08:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061416-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CAMARGO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061416-79.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 08:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061421-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS REIS MUNIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061421-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 09:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061487-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON MIKAEL DE SOUZA GORGETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061487-81.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 10:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061508-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061508-57.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 2 Horário: 10:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062220-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062220-47.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 10:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062227-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZAIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062227-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062241-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062241-23.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062248-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE SILVESTRE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062248-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 11:45, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TOMAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000091-69.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000149-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000149-72.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 08:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000156-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA OLIVEIRA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000156-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 08:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000414-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000414-74.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 09:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 
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intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000452-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEONIR CARLOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000452-86.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 09:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000493-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 09:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015169-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON LUIS BENICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1015169-74.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre a petição de pagamento da 

condenação, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVERSON DIUNIOR SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000536-87.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 3 Horário: 09:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 368 de 2237



atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061511-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI (AUTOR(A))

DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO)

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061511-12.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de parcelamento das custas e taxas iniciais formulado pelas 

autoras, que deverão ser pagas em 4 (quatro) parcelas iguais e 

sucessivas. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da 

primeira parcela. Decorrido o prazo, e não tendo as autoras informado o 

pagamento da 1ª parcela, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059913-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059913-23.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060167-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNAN OLIVEIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060167-93.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de justiça gratuita. Vistas ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058283-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058283-29.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 05/05/2020 Sala: Conciliação 

1 Horário: 11:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004947-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX HENRIQUE SOARES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DE SOUZA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004947-47.2018.8.11.0041 DESPACHO Redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 

08:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Cite-se por Oficial de Justiça, nos 

termos dos despachos de ID 12566900 / 20571056. Cuiabá/MT, 7 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061243-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061243-55.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 11/05/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 09:00, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061588-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BARROS CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061588-21.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 4 Horário: 10:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000522-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA BARROS MALHEIROS OAB - 545.235.831-53 

(REPRESENTANTE)

ROSEMBERG ALMEIDA BARCELOS OAB - MT23512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000522-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Esta ação 

é ajuizada pelo menor Gustavo de Oliveira Barros Malheiros, representado 

por sua genitora Adriana de Oliveira Barros Malheiros. A par disso, 

intime-se o autor para apresentar a correta procuração ad judicia e corrigir 

a autuação quanto ao polo ativo, no prazo de 15 dias. Em igual prazo 

deverá apresentar a documentação necessária para apreciação do 

pedido de justiça gratuita, a saber, declaração de imposto de renda e 

holerite de seus genitores. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061271-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ALMEIDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061271-23.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse e da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 4 Horário: 11:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023527-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONCAT INCORPORADORA - EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023527-96.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de id. 18897038. Designo o dia 04/05/2020, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação por carta precatória, como requerido pela autora, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023527-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KONCAT INCORPORADORA - EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023527-96.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de busca de endereço de ID 6071162, segue o resultado da busca 

realizada junto ao banco de dados do RENAJUD e INFOJUD, aos quais 

retornaram com o mesmo endereço já informado na inicial. Intime-se o 

autor para requerer o que entende por direito, em 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2017 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITIS DAS NEVES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000158-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Nos 

termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 2018, 

intime-se o autor para organizar a ordem dos documentos anexo à inicial, 

em 05 (cinco) dias. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061862-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061862-82.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 11:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000625-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONESIO FERNANDES ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000625-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

4 Horário: 11:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000628-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA FIGUEIREDO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000628-65.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 4 Horário: 11:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000657-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DE PAULA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000657-18.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 4 Horário: 12:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060130-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA MARCELINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060130-66.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 
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gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 28/05/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027686-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY MAIS SAUDE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOS RESGATE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027686-48.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de citação via Oficial de Justiça. Cite-se conforme requerido na 

petição de ID 2286108. Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018418-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LUCENA SILVA OAB - 627.567.371-00 (REPRESENTANTE)

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018418-96.2019.8.11.0041 DESPACHO Intime-se a ré 

para se manifestara sobre o documento juntado com a impugnação à 

contestação. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio 

da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se 

as partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a 

prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Após, colha-se 

parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025251-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GOMES MOREIRA LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1025251-33.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000674-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BELARMINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000674-54.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 5 Horário: 09:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000955-10.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000729-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS SOARES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000729-05.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 11:15, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000700-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAIR RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000700-52.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 11:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CESAR GUALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000910-06.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 
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Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059093-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059093-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 11:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023161-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023161-86.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061603-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA MARCHIORI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061603-87.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 7 Horário: 08:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO LIMA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000900-59.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 11:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 
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e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061424-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENA DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061424-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 12:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000978-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE SEBASTIAO DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000978-53.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 08:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000982-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE PEREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000982-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

8 Horário: 08:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 
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contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001028-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001028-79.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 08:45, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001083-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PINHEIRO DE ARRUDA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001083-30.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 8 Horário: 09:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027986-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS TITO DA COSTA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027986-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando o artigo 334, §4, I do CPC, indefiro o pedido de ID 25046596, 

eis que a parte requerida não manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1054888-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MASSARU KUROYANAGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LAURINDO CIRILO (RÉU)

MARCIA RIBEIRO CIRILO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054888-29.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000925-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LAURA PONTES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000925-72.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020534-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO CEZARIO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020534-46.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que os embargos de declaração, juntados aos 

autos no ID 26547550, foram opostos tempestivamente. Assim sendo, nos 

termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora , para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 12 de janeiro de 2020. 

RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009983-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ROSA DE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009983-36.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 30/08/2019 às 11:28 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 4 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031503-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031503-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/09/2019 Sala: Conciliação 

1 Horário: 14:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000963-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE LUCCA CRUDO PHILIPPI (AUTOR(A))

JULIANO COELHO PHILIPPI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000963-84.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intimem-se os autores 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001043-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIDAL ARAUJO ABRAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL SALAH AYOUB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001043-48.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Cite-se o executado para pagar a dívida, no prazo de três 

dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação do executado (art. 829, § 

1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá o executado requerer o parcelamento do restante em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034859-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034859-89.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033002-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALCRIMAR SEBASTIAO SILVERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033002-08.2018.8.11.0041 DALCRIMAR 

SEBASTIAO SILVERIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031528-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MATTEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031528-02.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024046-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEN JAIRO OLIVEIRA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024046-03.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026507-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026507-45.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028184-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028184-13.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031221-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIENISSON CAVALCANTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031221-48.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007442-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007442-64.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036427-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036427-43.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamemto da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030337-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MAGALHAES ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030337-19.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte auora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029984-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029984-76.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte AUTORA para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030223-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SOBRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030223-80.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040322-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040322-12.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038105-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON CRUZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038105-93.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000195-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000195-95.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001794-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SEVERINO SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001794-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003064-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003064-31.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27132883 , foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora , para apresentar suas contrarrazões, no prazo 
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de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002935-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANICE DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002935-26.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento a condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE APARECIDA DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003271-30.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004512-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004512-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004505-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004505-47.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005242-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005242-50.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006219-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006219-42.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007435-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FRANCISCO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1007435-38.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002860-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANOEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002860-84.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007406-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007406-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27157300, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008298-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER NATAN ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008298-91.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27060971, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035898-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035898-24.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019128-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019128-53.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27233231, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021522-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021522-96.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 
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já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011639-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011639-28.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034707-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CONSTANTINO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034707-41.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. T. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY TATSCH GORGET DUARTE OAB - 053.472.241-50 

(REPRESENTANTE)

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001119-43.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar se houve audiência de conciliação e 

requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061550-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS, ERASMO NASCIMENTO 

MARQUES, EDNEY GONCALO DE ARAUJO, EDSON LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: RICARDO ALMEIDA GIL, JOSE KLEBER DUARTE SANTOS 

Vistos A declaração de incompetência deste Juízo inviabiliza a apreciação 

da petição protocolizada nesta data, sob ID 27957970. Posto isto, a fim de 

evitar maiores prejuízos às partes, remetam-se imediatamente os autos ao 

Juízo da 10ª Vara Cível para apreciação dos pedidos formulados. Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1061455-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GABRIEL DANTAS ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061455-76.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-se para emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, deverá o autor apresentar extrato atualizado 

de consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014133-94.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PESSATTI OAB - MT20706/O (ADVOGADO(A))

MAXIEL VETORELLO OAB - MT15951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mirtes Maria de Castro (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1014133-94.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, em 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035087-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERY DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1035087-98.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

das partes para se manifestarem sobre a complementação do laudo (ID. 

26611691), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do despacho de ID. 

19890101. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029221-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO KIUQUITI SHINZATO (AUTOR(A))

RINALVA FLORENTINO SHINZATO (AUTOR(A))

IVONE FLORENTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT21520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVES DE ARAUJO (REU)

RITA DE FATIMA DUARTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029221-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de resolução contratual – compromisso de venda e compra com 

reintegração de posse cumulada com indenização de perdas e danos que 

aguarda saneamento. Contudo, conforme se infere da petição de id. 

20473348, o autor pugnou pela designação de audiência de tentativa de 

conciliação. Assim, diante da possibilidade de composição entre as partes, 

designo o dia 03/03/2020, às 15:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada por esta magistrada, consignando que a ausência 

injustificada das partes poderá ser interpretada como ato atentatório a 

justiça, nos termos do art. 774, IV do CPC/2015. Intimem-se todos para 

comparecimento. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059511-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL IMOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CLETO FERREIRA MACHADO OAB - MT21837/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E R DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059511-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060831-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA APARECIDA DA SILVA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060831-27.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060895-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DO AMARAL GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060895-37.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061203-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061203-73.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016609-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CARDOSO TOBIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016609-08.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

27045307, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005262-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VALDINA GOULART GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005262-41.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1053910-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 
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MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA (REU)

PAULA LUCIANA DA SILVA (REU)

ANDRE LUIZ SANTOS MUZZI (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1053910-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO, CID IMOVEIS EIRELI - EPP REU: 

ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA, PAULA LUCIANA DA SILVA, ANDRE 

LUIZ SANTOS MUZZI O pedido de despejo foi liminarmente concedido, 

porém, condicionado à caução, nos termos da Lei. Na petição constante 

do ID 26669972, a autora informou não possuir condições de prestar 

caução . Diante da inviabilidade do cumprimento da liminar, determino o 

prosseguimento do feito com a citação da ré. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022842-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARLEY SOUZA DE AMORIM OAB - 951.758.732-53 (REPRESENTANTE)

RENATO MOURA DUETI SILVA OAB - MT21142/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022842-84.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Havendo 

interesse de menor, ao Ministério Publico para manifestação. Cuiabá/MT, 

14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056583-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056583-18.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 04/05/2020 Sala: Conciliação 

6 Horário: 08:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRA PAULA DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001368-23.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, deverá a autora apresentar extrato 

atualizado do SPC e Serasa, a fim de comprovar a alegada existência de 

restrições em seu nome. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051762-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAY BARROS KAZY SOM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1051762-68.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 04/05/2020 Sala: Conciliação 

5 Horário: 09:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000918-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAILA FERNANDA CIRINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000918-80.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 04/05/2020 Sala: Conciliação 

5 Horário: 09:30 , que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055833-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMILA NAYANA FERREIRA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055833-16.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058888-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POCONE SERVICO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT11806-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUBES LISBOA RIBEIRO - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058888-72.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056542-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO GADELHA NEVES (EXECUTADO)

KEVERLY OLIVEIRA DE JESUS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056542-51.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se a 

executada para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061209-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALMEIDA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061209-80.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 10 Horário: 11:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 
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intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060315-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060315-07.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 24/06/2020 Sala: Conciliação 

10 Horário: 11:45, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001431-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN NAME AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FURTUNATO JACOBS OAB - MT22021-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA OAB - MT26211/O-O 

(ADVOGADO(A))

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001431-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN NAME AMARAL REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cientifique as 

partes da distribuição dos autos a este Juízo, intimando-as para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Anote-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001454-91.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001417-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001417-64.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, deverá o autor apresentar comprovante do 

pagamento do débito e extrato do SPC e Serasa demonstrando a 

negativação de seu nome. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1060822-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE JESUS FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060822-65.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/06/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001484-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DE CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001484-29.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059250-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDERLEI MENDES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059250-74.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 24/06/2020 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001307-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISON RIBEIRO BILHARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001307-65.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001303-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001303-28.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 09:15 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059047-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059047-15.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059838-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059838-81.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000551-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WORLD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FERREIRA OAB - MT24990/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CAMARA ALENCAR (EXECUTADO)

ALANCELMO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

A F BORGES EIRELI - ME (EXECUTADO)

ALANCARMO FERREIRA BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000551-56.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte 

exequente para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 
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custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001561-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KACILA CAETANO GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001561-38.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060269-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MED GENERICO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060269-18.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061443-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO EVARISTO PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061443-62.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061261-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061261-76.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040234-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040234-71.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002755-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN MELO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002755-10.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041634-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAABY LIRIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNA CRISTINA SOARES AMORIM (TESTEMUNHA)

KARINE EVEN MANVAILLER DIAS DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041634-86.2019.8.11.0041 DESPACHO Mantenho a 

decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Prestei as informações 

solicitadas pelo RAI 1019033-15/2019 através do Ofício n. 03/2020/GAB. 

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038704-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA PEPPE (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038704-66.2017.8.11.0041 Vistos. Conforme 

consta dos autos já fora tentada a citação da parte adversa nos 

endereços encontrados na consulta realizada retro. Assim, considerando 

as várias tentativas de localização da ré, infrutíferas, bem como o grande 

lapso temporal desde a propositura desta ação até a presente data, 

DEFIRO o pedido de citação por edital, nos termos do art. 256, II e §3° do 

CPC/15. Cite-se a ré, por edital, nos termos do art. 257 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Citada a ré por edital, e 

certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em consonância 

com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio como curador 

especial o Defensor Público que atua perante esta Vara. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022237-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIZIELLE GOIS MEDINA DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA LOPES DE PAULA OAB - MT23538/O (ADVOGADO(A))

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. COM. DE JOIAS E RELOGIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022237-75.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação dos réus por edital, eis que a autora não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do NCPC. 

Intime-se a autora para requerer o que entende por direito. Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048208-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BARBOSA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1048208-28.2019.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 5 Horário: 11:30, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 
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atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025777-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIL SOUZA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025777-68.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014335-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAICE DA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014335-71.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014962-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS SABOR BRASIL EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014962-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010665-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO CONDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER DE LIMA ESTEVO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010665-25.2018.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012965-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES FELICIO DA CUNHA OAB - SP202183 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO NORONHA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1012965-57.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004010-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004010-37.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029042-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029042-78.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030531-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030531-82.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX DE SOUZA FERREIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Na petição inicial o autor manifestou desinteresse na designação de 

audiência de conciliação. Citado, o réu requereu o cancelamento do ato em 

virtude da impossibilidade de acordo e já ofertou defesa. À par destas 

considerações e, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso I, do CPC, 

CANCELO a audiência de conciliação designada. Intime-se o autor para 

impugnar a contestação, no prazo legal. Após, concluso para julgamento 

antecipado ou decisão saneadora. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038551-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT7304-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038551-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Em que 

pese o pedido de citação das rés por edital, inexiste nos autos 

demonstração de que estão em lugar incerto e não sabido, tampouco que 

a autora tenha diligenciado no sentido de localizá-las. Inclusive, verifico 

dos documentos que instruem a inicial a existência de informação de 

endereço das rés. Assim, indefiro por hora o pedido de citação por edital. 

Em razão do indeferimento, suspendo a realização da audiência designada 

para o dia 31/03/2020. Dê-se ciência à Central de Conciliação quanto à 

suspensão da audiência de tentativa de conciliação designada nestes 

autos. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049409-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JHUAN SERRANO FACHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE 

NOTAS DO MUNICIPIO DE AREALVA DA COMARCA DE BAURU (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1049409-55.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de procedimento de 

jurisdição voluntária. Colha-se parecer do Ministério Público. Cuiabá/MT, 17 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040325-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO DE FARIA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040325-64.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040329-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040329-04.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053301-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MARIA DA SILVA SIQUEIRA ROCHA ALVES 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REU)

LEONARDO BATISTA DA SILVA (REU)

FERNANDINHO VEÍCULOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053301-69.2019.8.11.0041 DESPACHO No 

despacho inicial (ID 2623892), foi determinada a emenda para que a 

autora: 1) apresente documentos que demonstrem ser beneficiária da 

Justiça Gratuita; 2) apresente o contrato de compra e venda firmado com 

a empresa Fernandinho Veículos; e 3) apresente o extrato de 

inadimplentes (Id 26188493) legível. Como se infere da petição de emenda, 

a autora atendeu somente o item 1. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para que a autora cumpra integralmente com o determinado, sob pena 

de indeferimento da petição inicial e extinção do feito. Cuiabá/MT, 17 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014164-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014164-17.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014164-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014164-17.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001772-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BUENO FRANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001772-74.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 

para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 10:15, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033416-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA FERNANDA DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033416-69.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018790-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GONCALVES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018790-45.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001780-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES EDUARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001780-51.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação 
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para o dia: 25/06/2020 Sala: Conciliação 6 Horário: 11:00, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001846-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA RODRIGUES ASSUNÇÃO OAB - MT17989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIXON MEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001846-31.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar a 

inicial no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004552-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO FERNANDES ARGUELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004552-89.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/12/2017 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 3 de julho de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juíza de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014219-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FERNANDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014219-36.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

4 de julho de 2017 Emerson Luis Pereira Cajango Juíz de Direito - em 

substituição

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006421-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006421-87.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2014 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 23 de 

agosto de 2017 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021084-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFAS TRANSPORTES LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021084-70.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c lucro cessante, danos materiais e 

morais c/c pedido de tutela de urgência proposta por EFAS Transporte 

LTDA-ME em face de MAN Latin América Industrial e Comercio de Veiculo 

LTDA e BELCAR Caminhões e Maquinas LTDA, aduzindo que comprou da 

ré Belcar o caminhão Marca VOLKS, Modelo TMV, Versão TMVSA90, ano 

de fabricação 2017/2018, Numeração do Motor 51547392254746, Placa 

PRZ-0480 pelo valor total de R$466.989,51. Narra o autor que em 

novembro de 2017, ao adquirir o veiculo acima informado, passou a 

desempenhar a suas atividades de transporte de cargas, contudo, em 26 

de março de 2019, quando transportava uma carga de Santa Catarina-SC 

para Cuiabá-MT, o veiculo apresentou defeito (quebra do diferencial), 

sendo que imediatamente acionou o seguro e a empresa ré Belcar que, 

por ainda estar coberto pela garantia, no dia 09 de abril de 201,9 autorizou 

o concerto com a substituição do "diferencial". Relata que posteriormente, 

ao entrar em contato com ré Belcar, esta informou que a garantia cobriria 

somente a peças defeituosas do veiculo, sendo que a mão de obra e óleo 

vazado com a quebra do diferencial deveriam ser custeadas pelo autor 

que, a fim de evitar um atraso no concerto, concordou com os termos. 

Aduz que as rés deram até o dia 24/04/2019 para fazer a entrega das 

peças e que visando buscar o veiculo já reparado e confiante que seria 

concertado, adquiriu antecipadamente passagens aéreas para Curitiba-PR 

( onde o veiculo seria reparado), todavia, ao entrar em contato com a ré 

Belcar para confirmar a data de entrega, esta informou que as peças só 

seriam entregues em 29/05/2019, ou seja, um mês após o acordado 

inicialmente. Sustenta que este é o único veiculo da empresa e em razão 

da demora na entrega das peças está na iminência de ter a sua falência 

decretada, pois já consta com parcelas de financiamentos em atrasos e 

teve que antecipar as ferias do seu motorista. A par disto, pugna pelo 

deferimento de da tutela de urgência para que os réus, no prazo de 24 

(vinte quatro) horas, forneçam as peças do veiculo objeto da presente 

ação, bem como arquem com todas as despesas necessárias para a sua 

substituição, sob pena de aplicação de multa diária. A inicial veio instruída 

com diversos documentos. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita ao autor. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 

294 do CPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, o autor almeja a concessão 

liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta 

e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nota-se 

que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse 

sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. [...] A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313. Negritei.) Em análise detida dos documentos que instruem a 

inicial, observo que neles se encontram presentes os requisitos para o 

deferimento da tutela pretendida pelo autor. Com efeito, o direito invocado 

se encontra nas regras insertas no art. 18, §§ 1º e 3º, do Código de 

Defesa do Consumidor: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o 
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vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 3° O 

consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das 

partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do 

produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial”. Os 

documentos carreados pelo autor, em especial as gravações telefônicas, 

são consistentes e demonstrar a veracidade dos fatos narrados na 

exordial. A relação de faturamento e o aviso prévio concedido ao 

motorista do veiculo comprovam os prejuízos que o autor está sofrendo. O 

veículo foi encaminhado para reparo, coberto pela garantia, contudo, 

passados mais de 55 (cinquenta e cinco) dias da autorização para reparo, 

as rés não solucionaram o problema, fornecendo as peças necessárias 

para tanto. Nesta fase de cognição sumária, os documentos mostram-se 

suficientes para demonstrar que os réus têm conhecimento da existência 

do vício. Contudo, não o repararam. Quanto ao perigo de dano ou risco de 

resultado útil, segundo requisito para a concessão da medida, encontra-se 

consubstanciado no fato dos prejuízos relatados pelo autor. Além disso, o 

veiculo é financiado e como informado, pode sofrer busca e apreensão 

pela financeira, uma vez que o autor não está conseguindo arcar com os 

custos do financiamento. A medida não é irreversível, uma vez que ao 

final da demanda, caso improcedente, eventuais prejuízos poderão ser 

convertidos em perdas e danos. O que não pode, e não se admite, é que o 

autor se veja impossibilitado de usufruir o bem adquirido, em perfeita 

segurança e condições de uso. Nessa mesma linha de raciocínio: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO - 

TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO 

- INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º DO CDC - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS (CPC, ART. 273) - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Adquirido veículo novo com 

defeito não sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a 

restituição da quantia paga ou a substituição do veículo. Inteligência do art. 

18 do Código de Defesa do Consumidor. Preenchidos os requisitos do art. 

273 do CPC, diante da existência de prova inequívoca da efetiva 

existência de vícios no veículo que prejudiquem ou impossibilitem seu uso, 

afigurasse correta a decisão que determinou a substituição do carro por 

outro da mesma espécie, marca, modelo, e ano de fabricação.” (TJMT - 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 101319/2011 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO (Relator), DES. MARCOS MACHADO (1º Vogal) e DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES (2º Vogal convocado) - Julgamento: 

29-02-2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - VEÍCULO NOVO - DEFEITO - 

VEÍCULO EM SUBSTITUIÇÃO PARA USO DO CONSUMIDOR ATÉ A 

SOLUÇÃO DA LIDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

TUTELA RECURSAL DEFERIDA PARCIALMENTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Verificado que os vícios se apresentaram um 

mês após a aquisição do veículo zero quilômetro, e que não foram 

sanados no prazo da garantia, defere-se a antecipação da tutela para 

assegurar ao consumidor, que tem envidado esforços para a solução dos 

problemas inclusive perante o PROCON, para determinar-se ao fabricante 

e ao revendedor a disponibilização, em 48 (quarenta e oito) horas, de um 

veículo em perfeitas condições de uso e bom estado, equivalente ao 

adquirido pelo consumidor, para uso até a solução da lide, sob pena de 

multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais).” (TJMT - SEXTA CÂMARA 

CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 116859/2010 - CLASSE CNJ - 202 – 

COMARCA CAPITAL - DES. JURACY PERSIANI (Relator) - Julgamento: 

16-02-2011). Posto isto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar 

aos réus providenciem no prazo de 05 (cinco) dias úteis, as peças 

necessárias para a reparação do veiculo arcando com todos os custos de 

reparação em especial "óleo" e "mão de obra", sob pena de multa diária no 

valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), limitados a 30 dias/multa. Intimem-se 

as rés para cumprimento da liminar. Designo audiência de conciliação para 

o dia 13/08/2019 às 12:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se as rés para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2019 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014164-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE GRAZIELE DE MAGALHAES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1014164-17.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001972-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA EVELINDA CAVALCANTI DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR FARIA OAB - MT27469/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001972-81.2020.8.11.0041 DESPACHO Os documentos 

de id. 28117275 e id. 28117276 não foram juntados corretamente. Assim, 

nos termos do artigo 32 da Resolução TJ-MT/TP n.º 03 de 12 de Abril de 

2018, intime-se a autora para, em 15 (quinze) dias, promover a correta 

juntada da procuração e documento de identificação. No mesmo prazo, 

considerando que a autora requer a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e, contudo, não demonstrou que necessita 

do referido benefício, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para 

emendar sua inicial,comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001128-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO MALHEIROS NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001128-34.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001677-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO ROBERTO ALVES BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001677-44.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001868-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CILAS JOSE ROBERTO (AUTOR(A))

ZENOBIA GOMES DE ABREU ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DE AVILA MARTINS FILHO OAB - MS0014475A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001868-89.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia: 11/05/2020 Sala: Conciliação 

3 Horário: 08:00, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021204-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021204-84.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagametno da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034990-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL BOCCARDO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1034990-98.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar sobre o pagamento da condenação, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA 

DE MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038134-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1038134-12.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016368-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LEVY CASELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILLO FERNANDO DE AMORIM OAB - MT17287/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016368-34.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que recurso de apelação, juntado aos autos no ID 

28059369, foi interposto tempestivamente. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação à parte autora, para apresentar suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. RUBIA GRACIELA DE 

MORAIS CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 881924 Nr: 17966-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, 

JACKSON F. COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE JOAO VITALIANO 

COELHO - OAB:14.440 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17.703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARIA 

ALICE MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte executada para apresentar manifestação sobre a 

petição de fls.273/275, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 139684 Nr: 24284-64.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍGIA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIKON INFORMÁTICA LTDA, ANTÔNIO 

BRANDÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - OAB:6508/MT

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que o titular da conta bancaria 

apresentada a p. 266/267 não possui poderes para receber e dar 

quitação/levantar alvarás.

Desta forma, intime-se a parte exequente para regularizar sua 

representação processual, em 5(cinco) dias.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 2858-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO ANTÔNIO SOARES, MARIA 

CONCEIÇÃO CINTRA SOARES, FERNANDO ALENCAR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, 

SAHARA CRESTANA PEREIRA - OAB:24572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17.623/MT

 SENTENÇA

Trata-se de execução em que as partes se compuseram e apresentaram 

os termos acordo para homologação (p.169/174).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas pela executada.

As partes desistiram do prazo recursal. Assim, certifique-se e arquive-se 

com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1134679 Nr: 24955-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.200).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1080686 Nr: 1878-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL PAMPULHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE ROSE OLIVEIRA - 

OAB:120069

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1083308 Nr: 3104-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.72/73).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464815 Nr: 32609-81.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DALVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.194).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822917 Nr: 29050-14.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES FRANCO CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para requerer oque de direito, no prazo de cinco 

dias.

Izabel Yamamoto

Estagiária 40665

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879563 Nr: 16544-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL GONÇALO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar referente às fls.412/421, no 

prazo de quinze dias.

Izabel Yamamoto

Estagiária 40665

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1151843 Nr: 32494-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELAMPAGO DISTRIBUIÇÕES E 

COMUNICAÇÃO, PAULO ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, MARCUS BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:19764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL BATISTA LOPES 

FLORENCIO - OAB:12239/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte executada para comprovar o pagamento das demais 

parcelas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Izabel Yamamoto

Estagiária 40665

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158625 Nr: 35354-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSON SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para requerer oque de direito, no prazo de cinco 

dias.

Izabel Yamamoto

Estagiária 40665

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420862 Nr: 6549-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENIR MARCOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:OAB/MT 

19442, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387212 Nr: 22983-72.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERVERSON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE O. AMORIM 

- OAB:19450, SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096752 Nr: 9193-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DEMORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS 

VALE DO PARAISO LTDA, PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA 

- OAB:21608/O, JÁDER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:19.185-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO. - OAB:2.292, LAILA OLIVEIRA ALLEMAND - OAB:MT 

12.272, LEONARDO SCHINDLER MURTA RIBEIRO - OAB:97689/RJ, 

ROBERTO DIAS DE CAMPOS - OAB:2.850-A/MT, ROBERTO DIAS DE 

CAMPOS FILHO - OAB:15556/MT
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 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação dos requeridos, 

através de seus advogados, para o oferecimento de suas alegações 

finais, no prazo individual e sucessivo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906922 Nr: 34840-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA MENDES, ZULEICA SILVA VIEIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO 

BANCO DO BRASIL S/A - PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIMARAES - 

OAB:RS-51.837, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:3167/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCÓN - OAB:OAB/PR 37.007

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

447/479, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1021155 Nr: 32505-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Diante da petição de p.135, arquive-se o presente processo.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055271 Nr: 48898-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 997983 Nr: 22600-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL, GENIELTON 

RODOLFO DE A ARAUJO FERREIRA, ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAÚJO 

ALCE, ADAA, WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fl. 614, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1078428 Nr: 491-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETFON CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024702 Nr: 34146-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, ADEMAR RODRIGUES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT, KATIELE CARRIEL - OAB:18642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:7.547/MT, THAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

440/473, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372297 Nr: 8774-98.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO CARVALHO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS MARTINS SILVA, UNIBANCO AIG 

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO G. JOUAN 

JUNIOR - OAB:10369/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem 

sobre o retorno dos autos à Primeira Instância, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877813 Nr: 15329-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO D'AMICO MADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO MONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D AMICO MADI - 

OAB:14322-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11.867

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN,  pa r a  d e v o l u ç ã o  d o s  a u t o s  n º 

15329-58.2014.811.0041, Protocolo 877813, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969831 Nr: 9257-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BELO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO D'AMICO MADI, DANILO SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO P. SALATA NAHSAN - 

OAB:11.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO PARDO 

SALATA NAHSAN, para devolução dos autos nº 9257-21.2015.811.0041, 

Protocolo 969831, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840541 Nr: 44913-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMERCINDA MARTINS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN DA SILVA 

SODRÉ DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

44913-10.2013.811.0041, Protocolo 840541, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 278540 Nr: 5458-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICORDIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5458-48.2007.8.11.0041 – (código 278540)

Vistos.

Antes da apreciação do pedido de fls. 523-525, em virtude da renúncia 

noticiada a fl. 505, determino a suspensão do processo para a 

regularização da representação processual da parte executada dentro do 

prazo de 15 dias, sob pena de revelia, com fundamento no art. 76 do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a executada na pessoa de seu representante legal.

Esgotado o prazo para a providência, conclusos.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 912167 Nr: 38287-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA OLIVEIRA PIZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10.216, Dr. Rodrigo Leite de Barros Zanin - OAB/MT 

12.129 - OAB:, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, 

RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE 

BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:OAB/MT 14659, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 

22201-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 38287-38.2014.8.11.0041 – (código 912167)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 61-62.

Cumpra-se como requerido.

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.

JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 88098 Nr: 9187-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CLEBERTON FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ANTONIO PEREIRA 

ARAUJO - OAB:25246/O

 Despacho

Cadastre-se o atual patrono do executado (p.166, verso) e o intime para 

pagamento da obrigação indicada à p.174/176, em 15 dias.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 116158 Nr: 5586-10.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 Vistos e etc.

As partes entabularam acordo, e o feito foi extinto (p. 144). Assim DEFIRO 

o pedido de p. 152 e realizo o levantamento da restrição inserida à p. 125.

Segue em anexo comprovante de levantamento da restriçõe inserida no 

sistema RENJAUD.

Em nada sendo requerido em 48 (quarenta e oito) horas, ARQUIVE-SE 

como determinado à p. 144.

Cumpra-se com as cautelas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038826 Nr: 41017-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR GALLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a resposta do perito da impugnação dos honorários periciais 

apresentados as fls. 220/222.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 964823 Nr: 6872-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO, MAURO 

JUNIOR DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:OAB/MT 

9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Vistos.

 Certifique a Secretaria se decorreu o prazo de p.122, juntando-se 

eventual petição que esteja pendente.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1051007 Nr: 46908-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALÍCIO CARVALHO SANTOS, ELECILDA DE JESUS 

RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa, visando que 

os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o valor da 

condenação e não em percentual sobre o valor da causa.

Os embargados pugnaram pela rejeição do recurso.

É o breve relato. Decido.

A sentença julgou parcialmente procedente a reclamação apresentada 

pelos embargados e condenou a embargante ao pagamento de danos 

materiais.

Desta feita, os honorários devem ser fixados sobre o valor da 

condenação e não sobre o valor da causa, existindo realmente 

contradição na sentença.

Posto isto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 926418 Nr: 47337-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMAR DA SILVA BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, Luiz Gustavo Derze Vilalba Carneiro - 

OAB:Oab/MT 17563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 Vistos.

 Defiro o pedido de p.320.

 Expeça-se alvará em favor da ré.
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 Após, não havendo mais requerimentos a serem analisados, promova-se 

o arquivamento do feito com as devidas cautelas legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 254617 Nr: 19284-78.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - OAB:4639 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Cumpra-se a decisão de p.127, intimando-se por Oficial de Justiça.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935218 Nr: 52146-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CESAR RESENDE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LIONS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10.126, CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:25.057/MT, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - 

OAB:17669-MT, ERNANDES DOS SANTOS - OAB:17663/MT, Fernanda 

Alves Cardoso - OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13-754-B, 

MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO - OAB:21181-MT, ORLANDO 

JUNIO GONÇALVES DE MORAES - OAB:26.449/MT, RAFAEL COSTA 

BERNADELLI - OAB:13.411-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659/MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209-MT, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:22.201-O

 Defiro o pedido de vista requerido à p.427.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1161479 Nr: 36556-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ANDERSON DE ABREU JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1152550 Nr: 32837-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES POZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Defiro a prova oral requerida pelo réu. Designo audiência de instrução 

para o dia 14/04/2020, às 14:00 horas, oportunidade em que será colhido 

o depoimento pessoal da autora, sob pena de confissão, bem como 

procedida a oitiva das testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias. O ponto controvertido consiste na existência de falha 

na realização do exame feito na autora, bem como na ocorrência do dano 

que esta alega ter suportado. Tratando-se de relação de consumo, ônus 

da prova deve ser invertido, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 

Determino o comparecimento da autora para que preste o seu depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, a qual deverá ser intimada pessoalmente 

(art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que apresente o rol de 

testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do 

CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá 

ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se 

refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha.” 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 5624-56.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE ARAÚJO CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT
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 Vistos.

 Certifique a Secretaria se decorreu o prazo concedido à p.145, 

juntando-se eventual petição que esteja pendente.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88098 Nr: 9187-34.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO CLEBERTON FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ANTONIO PEREIRA 

ARAUJO - OAB:25246/O

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, passo a impulsionar o presente 

feito com a finalidade de proceder, a intimação da parte requerida para 

efetuar o pagamento da obrigação indicada às fls. 174/176, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 225915 Nr: 33074-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO ANTONIO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MARTINS SANTANA - 

OAB:304.445/SP, GUILHERME RIBEIRO MARTINS - OAB:169941, 

LINCOLN CÉSAR MARTINS - OAB:7.087, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - 

OAB:367.381/SP, PRISCILLA RONCELLI PAHL - OAB:296.652/SP, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Promova-se a vinculação do valor referente ao alvará n.º 54981/2010 

(p.84). Após, expeça-se alvará em favor do exequente.

 Cumpra-se o determinado à p.108.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 291379 Nr: 10979-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, JOAQUIM FELIPE SPADONI, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY, 

COUTINHO & POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIN - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO 

INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA CARLA CUNHA 

CARNEIRO - OAB:10.743/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, 

SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSIM, ao argumento 

de que a decisão de p. 462 é omissa quanto a alegação de excesso de 

execução, referente ao reembolso dos honorários periciais.

 É o breve relato. Decido.

A decisão recorrida expressamente se manifestou quando a obrigação de 

restituição dos honorários periciais, inexistindo a alegada omissão.

Assim, REJEITO os embargos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 307366 Nr: 16435-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE JESUS RAYMUNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA DE 

CARVALHO - OAB:6423, MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - OAB: 

9.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 Despacho

O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art.795, §4º do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, desentranhe-se a petição de p.424/435 entregando ao 

peticionante, que deverá distribuí-lo nos termos do Título III, Capítulo IV, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 389096 Nr: 24660-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR SILVA TAQUES NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO SANTOS - OAB:21.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Manoel Seixas Filho - 

OAB/MT 7.633 - OAB:

 Vistos.

 Diante da divergência entre as partes quanto ao valor devido, 

encaminhem-se os autos ao contador judicial.

 Após, intimem-se as partes para manifestação.

 Em seguida, certifique-se e concluso.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 420234 Nr: 6252-64.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSINALDO TEIXEIRA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, 
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DOMAZI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 (...) Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes 

provimento a fim de modificar a decisão combatida, ordenando as 

seguintes providências:I – Em cumprimento ao v. acórdão, proferido nos 

autos, determino a expedição de ofício ao Departamento Estadual de 

Trânsito, instruindo-o com cópia do aludido acórdão e do decidido nos 

embargos de declaração subsequentes (fls. 318-327), para que se 

proceda à transferência da propriedade do veículo identificado na petição 

inicial, a ser devidamente descrito, em nome da empresa ora embargada, 

independentemente da presença física do bem, uma vez que fora objeto 

de roubo;II – Indefiro o pedido formulado a fl. 466 dos autos.Com relação 

às manifestações de fls. 480 e 485, defiro o pedido ali formulado, 

ordenando seja intimado o ora embargante para apresentar os 

documentos solicitados, em cumprimento ao v. acordão proferido nos 

autos.Quanto ao pleito formulado a fls. 483-484, por ter sido ordenada a 

extinção do processo sem resolução do mérito com base na ilegitimidade 

(fl. 224), determino seja retificada a capa dos autos para a retirada da 

segunda ré da relação processual. Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 7 de 

janeiro de 2020.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 800439 Nr: 6857-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAUNILSON DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:13791/O, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:OAB/MT 13.788, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843209 Nr: 47145-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente não se opôs ao valor depositado pelo executado e requereu 

o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855905 Nr: 58287-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que, após o pagamento da 

condenação e liberação do valor declarado incontroverso em favor do 

exequente, os autos foram encaminhados ao contador judicial que apurou 

um excesso na execução, havendo valores a serem devolvidos à 

executada (p.93, p.96, p. 97).

À p. 101 o cálculo judicial foi homologado e determinado ao exequente que 

devolvesse o valor equivocadamente levantado.

 O exequente atendeu ao chamado p.102/103.

A executada concordou com o depósito (p.105).

 Os autos vieram conclusos.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da executada, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881855 Nr: 17921-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D' ALUMINIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA SANTOS ME, 

PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação do réu, 

bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO 

citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do 
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Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, o réu.Citado, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.O 

art. 257, inciso II do CPC/15 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Como ainda não há regulamentação, o edital deverá 

ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/15.Intime-se o autor para que 

forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias no endereço eletrônico da 

5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim de possibilitar a expedição 

do edital de citação.Advirto que o descumprimento da determinação acima, 

no prazo estabelecido, poderá levar a extinção do feito por ausência de 

pressupostos processuais, conforme já decidido pelo TJMT. Não sendo 

realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do 

autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a 

extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo 

não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância 

aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na 

hipótese em que o feito já se prolonga por mais de cinco anos e a demora 

da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)Cumpra-se 

expedindo o necessário.Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903090 Nr: 32153-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPIFANIO SARUWATARI COM ME, DAVID 

SOARES DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais da sentença que extinguiu a ação de cobrança proposta 

em desfavor de Epifânio Saruwatari COM ME.

O embargante sustenta que a decisão recorrida é omissa, eis que não 

considerou a válida a citação da embargada Epifânio Saruwatari COM ME.

É o breve relato. Decido.

A ação foi extinta em razão da embargante não ter se manifestado nos 

autos, quando intimada, após o juízo não ter considerado válida a citação

A sentença não possui omissão, pretendendo a embargante, na verdade, 

a modificação da decisão, sendo a via dos embargos inadequada à sua 

pretensão.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015).

Assim, REJEITO os embargos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1034951 Nr: 39085-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A INDUSTRIA E 

COMERCIO, EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS LTDA, EDSON LUIZ CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, VITOR FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:25755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINE BANDEIRA 

WELTER - OAB:53.872, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - 

OAB:26.713

 Vistos.

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença de p.195/200, em 05 (cinco) dias.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062236 Nr: 52119-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA LEANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a executada para cumprimento de sentença, por Oficial de 

Justiça.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070520 Nr: 55613-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

 Este processo veio concluso indevidamente, eis que aguarda decurso de 

prazo para manifestação do exequente. Assim, considerando a data de 

sua conclusão (17/12/2019), devolva-se o prazo concedido ao exequente, 

intimando-o para cumprir a determinação de p.179.

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1117790 Nr: 17822-37.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESA 114 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ROLIM FRANÇOSO - 

OAB:371637, lilian jacqueline rolim françoso - OAB:99792, MARCO 

ANTONIO FRANÇOSO - OAB:371637/SP

 Defiro a prova oral requerida pelas partes. Em consequência designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2020 às 15:00 horas, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal das partes, sob 

pena de confissão, bem como procedida a oitiva das testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias. O ponto controvertido 

consiste na ocorrência do alegado abandono da obra, bem como na culpa 

pelos fatos. Quanto ao ônus da prova, cabe à autora a comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito e, à ré, os modificativos, impeditivos e 

extintivos do direito da autora. Determino o comparecimento dos 

representantes das partes para que prestem o seu depoimento pessoal, 

sob pena de confissão, os quais deverão ser INTIMADOS 

PESSOALMENTE (art.385 CPC/15). Intimem-se as partes para que 

apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que 

determina o art.455 do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.” Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 761856 Nr: 14355-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON DOS SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA - 

OAB: 10.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o este 

cumprimento de sentença sem resolução do mérito.Custas e despesas 

processuais pela exequente.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 07 de novembro de 2019. Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1053081 Nr: 47930-83.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEICIANE SOARES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

Leiciane Soares Bastos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC).Expeça-se 

alvará em favor do perito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836886 Nr: 41793-56.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Candido Nisvaldo França 

Coelho - OAB:25.057, CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289, CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - OAB:17.669, ERNANDES 

DOS SANTOS - OAB:17663/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - 

OAB:9.494/MT, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13-754-B, 

MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO - OAB:21.181, PAULO 

ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199.085, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659, 

VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209, YWANNES PEREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:22.201-O

 Vistos. Analisando detidamente as razões recursais, observo que o 

embargante pretende rediscutir matéria já analisada pelo juízo, sendo esta 

via inadequada à sua pretensão. Ademais está consolidado pelos 

Tribunais Superiores que as inconformidades devem estar presentes no 

bojo da decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários, 

jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. Nesse sentido a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 
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Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 178486 Nr: 25927-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PADILHA DE BORDON NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE ARENA COELHO, 

Luciano Armando Setti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Numeração Única n. 25927-23.2004.811.0041 – Código 178486

DESPACHO

 Este feito retornou da Comarca de Tapurah/MT, após o julgamento 

procedente do Conflito de Competência.

Assim, intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo e no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem o que de direito.

Decorrido o prazo, concluso para julgamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 488662 Nr: 2782-07.1982.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - 

OAB:17.174 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONE FONSECA DE MIRANDA 

- OAB:2.307

 Vistos... Ademais está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas 

apresentadas nos autos. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos. Como não ficou caracterizada a litigância de má-fé, indefiro o 

pedido de aplicação de multa ao embargante. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 60239 Nr: 2858-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO ANTÔNIO SOARES, MARIA 

CONCEIÇÃO CINTRA SOARES, FERNANDO ALENCAR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725, 

SAHARA CRESTANA PEREIRA - OAB:24572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DOREA 

SALDANHA BORGES - OAB:17.623/MT

 Vistos e etc.

As partes entabularam acordo, e o feito foi extinto (p. 177). Assim DEFIRO 

o pedido de p.175/176 e realizo o levantamento das restrições inseridas a 

p. 147/148.

Segue em anexo comprovante de levantamento das restrições inseridas 

via RENJAUD.

Em nada sendo requerido em 03 (três) dias, ARQUIVE-SE como 

determinado a p.177.

Cumpra-se com as cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1054279 Nr: 48476-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE 

INFORMAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, 

WILLIAN CESAR SAMPAIO, LUDIO FRANK MENDES CABRAL, ELEIÇÃO 

2014 LUDIO FRANCK MENDES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O, MARYELLE MENDONÇA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB 19596/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decidi nos autos em apenso.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086843 Nr: 4643-36.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOUZA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI. - OAB:5.736/O

 Sobre o informado à p. 120/121, manifeste o autor, em 5 (cinco) dias.

 Após, concluso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097347 Nr: 9415-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA FÁTIMA DE ROMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Determino a suspensão do processo, em atenção à ordem proferida no 

Recurso Especial 1.525.174.

Os embargos de declaração serão apreciados após o julgamento do 

repetitivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1097711 Nr: 9588-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDIO FRANK MENDES CABRAL, ELEIÇÃO 2014 LUDIO 

FRANK MENDES CABRAL GOVERNADOR, LUDIO FRANK MENDES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFPL - AGÊNCIA DE MONITORAMENTO DE 

INFORMAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA 

PINTO - OAB:11974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FELIPE MARTINS DE 

ARRUDA - OAB:19588/O, MARYELLE MENDONÇA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB 19596/O

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração que objetiva a apreciação da tese de 

ilegitimidade passiva.

É o breve relato. Decido.

A sentença proferida à p. 100/101 julgou procedente os embargos à 

execução, diante da ausência de titulo executivo, modo que a análise da 

preliminar de ilegitimidade passiva ficou prejudicada.

Ademais, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os pontos 

aventados, quando um deles é suficiente para dirimir a questão, como no 

caso em apreço.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120987 Nr: 19233-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES SINESIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Porto Seguro contra o 

“Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios” de p. 216,

 É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o art.1.022 e ss do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos 

existentes em decisão judicial. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Analisando detidamente as razões recursais, observo que o embargante 

se insurge contra um ato ordinatório da secretaria, que não possui 

nenhum cunho decisório, até porque não foi emanada por magistrado.

A par disso, os presentes embargos não devem ser admitidos.

Diante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração.

Deixo de condená-la em litigância de má-fé, uma vez não caracterizado, 

tampouco o carater protelatório, até porque a seguradora saiu vencedora 

na lide.

Por fim, diante da reforma da sentença, cabe à parte autora a 

responsabilidade quanto ao seu percentual de pagamento dos honorários 

periciais, na forma determinada à p. 144/145.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1254128 Nr: 22433-96.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO FEDERAIS, 

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SICA, ESPÓLIO DE JOSÉ BIANCHINI, 

MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - 

OAB:18.378, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, IVONE FONSECA DE MIRANDA - 

OAB:2.307, IVONE FONSECA DE MIRANDA - OAB:OAB/MT 2.307

 Vistos. Ademais está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas 

apresentadas nos autos. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 
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que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, REJEITO os embargos 

opostos. Uma vez não caracterizado o carater protelatório e a litigância de 

má-fé, indefiro o pedido de aplicação de multa ao embargante. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861660 Nr: 3048-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para que forneça o resumo da inicial em 05 (cinco) dias 

no endereço eletrônico da 5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim 

de possibilitar a expedição do edital de citação.Advirto que o 

descumprimento da determinação acima, no prazo estabelecido, poderá 

levar a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais, 

conforme já decidido pelo TJMT:APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação de uma das partes 

requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização 

processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 

485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do 

autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da 

economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga 

por mais de cinco anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao 

Poder Judiciário. (Ap 25652/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018)Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 935399 Nr: 52265-82.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, 

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A, BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração que objetivam a minoração da 

condenação, ao argumento de que o valor fixado ultrapassa a cobertura 

assistencial.

É o breve relato. Decido.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas: 

obscuridade, contradição e omissão.

Não existe na sentença a omissão alegada, pretendendo a embargante, na 

verdade a alteração da decisão, sendo esta via inadequada à sua 

pretensão.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936202 Nr: 52693-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, 

CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A, BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, ALLINE RIZZIE COELHO OLIVEIRA 

GARCIA - OAB:20.011-A, CAROLINA DAVOGLIO ARRUDA - 

OAB:16.501-B/MT, CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - OAB:22376, 

DANIELE DE FARIA RIBEIRO GONZAGA - OAB:36.528/GO, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FABIANE 

GOMES PEREIRA - OAB:30845, GUSTAVO GOULART VENERANDA - 

OAB:81329/MG, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

LUCIMER COELHO DE FREITAS - OAB:33.001 OAB/GO, PATRICIA 

ROCHA DE MAGALHÃES RIBEIRO - OAB:71.822-OAB/MG

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração que objetivam a retificação da data 

inicial para a correção monetária.

É o breve relato. Decido.

As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas: 

obscuridade, contradição e omissão.

Não existe na sentença a omissão alegada, pretendendo a embargante, na 

verdade a alteração da decisão, sendo esta via inadequada à sua 

pretensão.

Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027083 Nr: 35550-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos.

 Intime-se a executada para, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

proposta de acordo de p.195.

 Após, concluso.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1439631 Nr: 17700-19.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA TANIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO PEDROSO DE ASSIS, 

ELIS DAYARA GRECCO PEDROSO, NILTON SANTOS CORREA, LEONA 

ALLANA GRECCO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No que tange ao pedido de tutela de urgência, vislumbro a necessidade 

de sua concessão, ante o evidente perigo de dano à embargante e, ainda, 

em razão de estar satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do 

direito, conforme se depreende da cópia do processo de divórcio de n.º 

40265-42.2017.811.0042, em que consta que a embargante possui o 

imóvel, juntamente com sua filha menor, Hannah de Barros Silva Correa 

(p.76). Desse modo, cabível a medida pleiteada, para que seja a 

embargante mantida na posse do imóvel, até ulterior decisão do juízo. Com 

relação ao preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar 

requerida, dispõe o CPC/2015: “Art. 678. A decisão que reconhecer 

suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão 

das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o 

embargante a houver requerido.” Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de 

urgência para DETERMINAR que a embargante seja mantida na posse do 

imóvel localizado na Rua C, n.º 12, Bloco 02, Apartamento 204, Bairro 

Residencial Paiaguás e Cuiabá/MT. Intimem-se os embargados para, 

querendo, contestar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 679 do CPC/2015. Decorrido o prazo para apresentação 

da contestação, intime-se a embargante para, no prazo legal, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1445155 Nr: 19055-64.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ANUNCIAÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBERTO DE MEO, KARLA CRISTINA 

SIQUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 19055-64.2019.811.0041 – Código 1445155

DESPACHO

 O procedimento de desconsideração de personalidade jurídica requerido 

deve atender o artigo 1.228, §2º da CNGC – TJMT, que dispõe:

“§ 2º Instaurado o incidente, em contestação ou em momento posterior, o 

juiz determinará a suspensão do processo e a formação do incidente em 

autos apartados, caso em que serão devidas as custas respectivas, em 

consonância com Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas.”

Assim, deverá o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial para informar o valor da causa e, em seguida, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais.

 No mesmo prazo da emenda, caberá a apresentação dos documentos 

necessários para a instrução da petição inicial, nos termos do artigo 319, 

VI do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1049742 Nr: 46295-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FLAVIO RIBEIRO BATISTA, L.V. 

CARDOSO TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeça-se mandado de citação, conforme requerido à p. 66.

 Caso seja constatado a hipótese do art. 252 do CPC, fica desde já 

autorizado a citação por hora certa.

Intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

da diligência do Oficial de Justiça.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809163 Nr: 15636-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY 

SANTANA - OAB:19.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

compareça nesta serventia para retirar a certidão de crédito que estará 

em pasta própria, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048567 Nr: 45748-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO PAULO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

manifeste-se acerca do pagamento da condenação juntado às fls. 

100/104.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 880853 Nr: 17327-61.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA JUSTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O bloqueio foi realizado e já determinei a transferência dos valores 

necessários para o pagamento da verba pericial. Promovi o desbloqueio 

do excedente.

Intime-se o advogado da autora do bloqueio realizado em sua conta 

corrente, bem como para se manifestar, em cinco dias.

Não havendo nenhuma manifestação, expeça-se alvará para 

levantamento dos honorários do perito.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 829988 Nr: 35729-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, EDUARDO 

VINICIUS CREMA PINTAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANOTTO E NASCIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, 

IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, MARIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

compareça nesta serventia para retirar a certidão de crédito expedida, 

que estará em pasta própria, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 843235 Nr: 47169-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENNA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIA AGUIAR COSTA, BANCO FINASA S.A, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - OAB:19145/O, TARCILA 

GRACIANI DE SOUZA - OAB:12.005/MT

 Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intimem-se todos.

Cuiabá 07 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379967 Nr: 15766-75.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIGATOR BURG LTDA, PREMIATTO 

EXPRESS, OXIGÊNIO CUIABA LTDA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA 

DO BRASIL, SHOPINNG TRÊS AMÉRICAS, AMBEV COMPANHIA DE 

BEBIDAS DAS AMERICAS LTDA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - 

OAB:6.187/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:260.454-OAB/SP, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGAO RODRIGUES - OAB:OAB/RJ 84.676, MARCELA BALIEIRO 

SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT, ROLF TALYS 

OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 (...) Em face de todo o exposto, dou o feito por saneado e designo para o 

dia 28 de abril de 2020 (terça-feira), às 15 horas, a audiência de instrução 

e julgamento, assinalando caber à parte autora a prova do dano, incluindo 

a necessidade de acompanhamento psicológico, assim como da culpa e 

do liame de causalidade necessários ao reconhecimento do direito à 

reparação e à condenação dos responsáveis pelo evento; às rés 

primárias e suas seguradoras a regularidade das instalações físicas nos 

estabelecimentos comerciais das primeiras; e a todas as demandadas a 

regularidade no uso e na manutenção dos cilindros de CO2.Fixo o prazo 

comum de 15 dias para a apresentação do rol de testemunhas, cabendo 

às partes, por intermédio de seus advogados, cumprir as exigências 

legais previstas no art. 455 do CPC.Determino sejam intimadas as partes, 

por intermédio de seus advogados e também pessoalmente, para que 

compareçam a fim de prestar depoimento pessoal, pena de confesso, 

cabendo à secretaria a expedição de mandado com essa advertência, nos 

termos do art. 385 do CPC.Cumpra-se.Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.JONES 

GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 763184 Nr: 15750-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEWILTON SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAWAGE EMPRESA DE SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDELISMAR JOSÉ ALVES 

JUNIOR - OAB:23223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELI KUHN - OAB:3913/MT
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 DESPACHO

Intime-se o advogado Jordelismar José Alves Júnior para apresentar 

manifestação referente à petição de p.134, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809712 Nr: 16198-55.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS RODRIGUES BOASORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S/A, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA - OAB:10.216, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16.846-A, RAFAEL COSTA BERNADELLI - OAB:13.411-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS 

CRUZ POIT - OAB:14.659, YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - 

OAB:22.201-O

 Intimo as partes para a perícia técnica a ser realizada com o perito José 

Duarte de Araújo – CREA-SP-86747; MT-3043 e RN. 261097085-4, 

designada para o dia 30 de janeiro de 2020, a partir das 09 horas da 

manhã, nas instalações da Concessionária Domani, no endereço Avenida 

Fernando Correia da Costa, N° 714 – Bairro Pico do Amor, Cuiabá – MT. 

Podendo entrar em contato com o perito pelo telefone (65) 98118-1694 

para prevenir desencontros para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744276 Nr: 41308-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVRARIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA SOUZA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 DESPACHO

Considerando a informação de p.126/134, nos termos do art.76 do CPC, 

suspendo o presente feito.

Intime-se pessoalmente a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize sua representação processual. Após, intime-a para dizer 

quanto à petição de p.135.

Inclua-se o Espólio de Rui Bueno Ferraz no polo ativo, após, intime-o para 

comprovar a necessidade dos benefícios da Justiça Gratuita, no prazo de 

quinze dias.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 924969 Nr: 46457-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARIANO ALVES FILHO, GERALDO UMBELINO 

NETO, ALEXANDRE PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU NATT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, FABIO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8.083/MT, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, GERALDO UMBELINO 

NETO - OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11.333

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes apresentaram os 

termos de acordo para homologação (p.200/202).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1154355 Nr: 33627-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BRAGA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

- OAB:10408

 (...) Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios e declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das despesas judiciais 

e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no art. 85, § 8º c/c § 2º, do Código de Processo Civil, atento à 

natureza da ação e ao tempo de tramitação do feito.Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquivem-se os autos.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020.JONES GATTASS DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1429498 Nr: 15230-15.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOURA QUEIRÓZ ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COM. 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos à execução para discussão.
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Cite-se o embargado, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 912848 Nr: 38761-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX FERREIRA, ISIS FREITAS QUEIROZ 

DANTAS, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:OAB/MT 6079, Dr. Alan Vagner Schmidel - OAB/MT 7.504 - 

OAB:, Dr.ª Lisiane Valéria Linhares Schmidel - OAB/MT 9.358 - 

OAB:, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI SILVA - OAB:OAB 6183

 .... Posto isto, DEFIRO a realização da pericia indireta.Quanto à informação 

tardia de demolição do imóvel, advirto a autora que a inovação poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e a análise de aplicação 

da penalidade instituída pelo art. 77, VI e § 2º do CPC será analisado após 

a juntada do laudo pericial e sua manifestação.Cientifique-se o perito de 

que a pericia será realizada de forma indireta, encaminhando-lhe cópia 

dos quesitos apresentados pelas partes, a fim de adequar a sua 

pretensão honorária.Após a apresentação dos honorários, intimem-se as 

partes, seguindo-se aos demais comandos da decisão de p. 

686/687.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de janeiro de 2010.Ana Paula 

da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 997983 Nr: 22600-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ARTIAGA DO AMARAL, GENIELTON 

RODOLFO DE A ARAUJO FERREIRA, ROSIMEIRE DOMINGAS DE ARAÚJO 

ALCE, ADAA, WELLINGTON DE ARAUJO ANTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Numeração Única n. 22600-84.2015.811.0041 – Código 997983

DESPACHO

 Considerando que Andressa de Araújo Alce atingiu a maioridade e 

regularizou sua representação processual, bem como que os valores 

pertencentes à mesma ainda se encontram judicialmente depositados, 

defiro o pedido de p. 511.

Expeça-se o competente alvará.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422361 Nr: 7369-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT, RUBI GOTLIB KELM - OAB:3877-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Numeração Única n. 7369-69.2010.811.0041 – Código 422361

 DESPACHO

 Sobre a petição e documentos apresentados pela parte credora às p. 

1223/1238, diga o exequente no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1439631 Nr: 17700-19.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA TANIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO PEDROSO DE ASSIS, 

ELIS DAYARA GRECCO PEDROSO, NILTON SANTOS CORREA, LEONA 

ALLANA GRECCO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATI - 

OAB:5906/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo os embargados para contestarem 

os embargos, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742436 Nr: 39326-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FABIANO HAMERSKI, CLAUDIO 

GUILHERME AGUIRRE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519, ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT

 Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, 

atribuindo efeitos modificativos, como me permite o art. 494, II do Código de 

Processo Civil, para sanar a omissão existente na sentença objurgada e 

indeferir o pedido de chamamento de Andrea Constantino Zugair 

Marcondes ao feito.Intimem-se todos. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1369794 Nr: 1943-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:17526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 1943-82.2019.811.0041 – Código 1369794

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução opostos por Tillo Construções e 

Serviços Ltda. em desfavor Ativa Fomento Mercantil e Comercial Ltda., 

ambos qualificados nos autos.

Em 15 de fevereiro de 2019 foi determinada a intimação da embargante 

para instruir a inicial com os documentos necessários e comprovar que 

necessita dos benefícios da Justiça Gratuita, no prazo de 15 dias.

Intimada, a embargante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso 

de prazo p. 22.

 É o relatório. Decido.

 Infere-se dos autos que a embargante foi intimada acerca da 

necessidade de instruir a inicial com documentos, bem como para 

comprovar que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, porém, não se 

manifestou nos autos.

 Posto isto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023196 Nr: 33517-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

162/166, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058348 Nr: 50197-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às partes para manifestarem sobre o Laudo Pericial de fls. 

161/165, no prazo de 15 (quinze) dias.

Adriana S. de Oliveira

Estagiária

Matrícula 40663

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088616 Nr: 5520-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANDREA DE SOUSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legilação vigente, intimo a parte requerida para que 

apresente seus dados bancários a fim de que seja devolvido numerário 

em seu favor, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464637 Nr: 32476-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única n. 32476-39.2010.811.0041 – Código 464637

DESPACHO

 Considerando o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução 

n. 1943-82.2019.811.0041, promova-se o desapensamento dos feitos.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442555 Nr: 18539-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LUCAS GOMES SIQUEIRA SANTANA - OAB:11182, MARCELA 

BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que 

compareça nesta secretaria para retirar a certidão de crédito expedida, 

que estará em pasta própria, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1110012 Nr: 14658-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA MIRANDA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE LOGISTICA 

LTDA, APARECIDO LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO BENES INACIO 

- OAB:14.460-B, SAMER CLEMENTE - OAB:6269

 Tendo em vista o falecimento da autora, conforme noticiado à p.47/58, 

façam-se as devidas alterações na capa dos autos e sistema APOLO 

incluindo no polo ativo o Espólio de Marinalva Miranda Pires, representado 

pela sua inventariante.

 Após, dê-se ciência aos réus quanto aos fatos informados à p. 47/58.

 Em seguida, concluso para ordenamento do feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141492 Nr: 28059-33.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM S'ANTANA PROFESSOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289

 Defiro a prova pericial requerida pela ré, em consequência, nomeio como 

perito do juízo a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação 

de Empresas e Perícia Ltda, especialista em perícias, com endereço sito à 

Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, 

telefone (65) 3322-9858. Intime-se o perito para aceitar a nomeação, 

apresentar a sua pretensão honoraria, currículo e contatos profissionais, 

em cinco dias, nos termos do art. 465, §2º do CPC. Quanto aos 

honorários, tendo sido a perícia requerida pela ré, a mesma deverá ser por 

ela suportada, nos termos do art.95 do CPC/15. Apresentados os 

honorários, intimem-se as partes para ciência e manifestação em cinco 

dias. As partes, no prazo comum de quinze dias, poderão indicar 

assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para contato do 

respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que formular quesito 

cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso deverá se 

responsabilizar pelo pagamento dos honorários correspondentes ao 

quesito, sob a pena de indeferimento. Após a concordância quanto aos 

honorários pericias, ou sua homologação pelo juízo, intime-se a ré para 

efetuar o pagamento, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1081268 Nr: 2159-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA CLARA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

julgo improcedente o pedido desta cautelar de exibição de documento 

proposta por Fatima Clara de Almeida Silva contra Loja Novo 

Mundo.Custas e despesas processuais pela autora, bem como honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). No entanto, sendo a 

mesma beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1034183 Nr: 38700-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO DELOJO MORAES, BARBOSA E RAMOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONLINE MSTI COMERCIO DE ARTIGOS DE 

INFORMATICA LTDA, UIRES LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:OAB/MT 13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI DE MELLO 

FILHO - OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913 O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se o requerente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124461 Nr: 20641-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITH RIBEIRO TAQUES LEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 DESPACHO

Diante do falecimento da requerente Judith Ribeiro Taques, não há como 

realizar a perícia grafotécnica requerida pela ré à p.102.

Intimem-se as partes para que se manifestem em cinco dias.

Nada mais sendo requerido, concluso para julgamento do feito no estado 

em que se encontra.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 947013 Nr: 58573-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289

 DESPACHO

Diante da certidão do oficial de justiça de p.217, remetam-se os autos a 

Defensoria Pública para requerer o que de direito.

Em seguida, intime-se a requerida para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 883763 Nr: 19092-67.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO ANDERSON CRUZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MADALENA TEIXEIRA - 

OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.175).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 841695 Nr: 45898-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIANA EVA DE ALMEIDA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elizabeth cerqueira costa - 

OAB:OAB/ES 13.066, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12.529 OAB/ES

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 908365 Nr: 35760-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCADI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., ROSA 

MARIA DIAS BAROZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXÃO BRASIL SERVIÇOS E 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:5.794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 464820 Nr: 32614-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COESTE ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA, 

LUIZ CARLOS AMARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 257459 Nr: 20255-63.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RICCI RAPCHAN GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - 

OAB:6230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 385249 Nr: 21017-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. BARBOSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 419738 Nr: 5900-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 369345 Nr: 6317-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POIT LOCADORA DE EQUIPAMENTO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÂSTÉRMICA ISOLAMENTOS JABOTICABAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRIS CRUZ POIT - 

OAB:14659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

O procedimento de desconsideração da personalidade jurídica requerido 

pelo exequente deve atender o art.795, §4º do CPC:

“Art. 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas 

da sociedade, senão nos casos previstos em lei.

(...)

§ 4o Para a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a 

observância do incidente previsto neste Código.”

Assim, desentranhe-se a petição de p.103/116 entregando ao 

peticionante, que deverá distribuí-lo nos termos do Título III, Capítulo IV, do 

CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 323738 Nr: 24658-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS & SISTI LTDA - ME, WALMIRO 

MACEDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 DESPACHO

Defiro o pedido de p.158.

Penhorem-se os bens existentes até o montante integral da dívida, 

resguardados os impenhoráveis.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 325998 Nr: 25726-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORIZEL SEBASTIÃO RODRIGUES LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Decido.O exequente pretende a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes (p.109)..O exequente vem 

tentando receber seu crédito desde o ano de 2007, não obtendo sucesso 

nem mesmo com o deferimento de penhora na conta bancária do 

executado. Denota-se, portanto, que não há boa vontade do executado 

em quitar o seu débito perante o exequente, o que impõe o deferimento da 

inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, tais como Serasa e 

SPC, a fim de que o mesmo cumpra com sua obrigação, que é pagar o que 

deve ao exequente.Diante disso, defiro o pedido de inclusão do executado 

Lorizel Sebastião Rodrigues Lisboa.Oficie-se aos órgãos de proteção ao 

crédito Serasa e SPC para a inscrição.Cumpra-se.Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1123250 Nr: 20141-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSG, AGDS, JOSIANE DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 VISTOS.

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os documentos de 

p.64/67, em cinco dias.

Em igual prazo, deve a parte autora informar se persiste interesse no 

prosseguimento do feito, já que não compareceu à audiência de tentativa 

de conciliação, não impugnou a contestação ou atendeu as demais 

determinações do juízo, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1107813 Nr: 13763-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ESTEVÃO CUSTÓDIO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:26.992-A MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (p.219).

É o relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 

924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1100343 Nr: 10698-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE DA SILVA JUNIOR REPRESENTAÇÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MOURA DUETI SILVA - 

OAB:21142/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARQUES DE 

ARRUDA DA SILVA - OAB:16.107, ROBERTO SAES FLORES - 

OAB:195.878

 Defiro a prova oral requerida pelas partes. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12/05/2020 às 14:00 horas, oportunidade 

em que será colhido o depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão, bem como procedida a oitiva das testemunhas, que deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao ônus da prova, 

cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, à ré 

os modificativos, impeditivos e extintivos do direito da autora. Intimem-se 

as partes para que apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e 

cumpram o que determina o art.455 do CPC: “Art. 455. Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 

1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.” Determino o comparecimento das partes para 

que prestem o seu depoimento pessoal, sob pena de confissão, as quais 

deverão ser intimadas pessoalmente (art.385 CPC/15). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075804 Nr: 57850-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXBAT DISTRIBUIDORA BATERIAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da devolução de p. 137, intime-se a executada da penhora de 

ativos financeiros realizada, por oficial de justiça.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064028 Nr: 52720-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JOSY ELLEN NOGUEIRA SOUZA JOAQUIM - 

OAB:24255/O, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 “Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao 

pagamento da quantia de R$ 12.312,13 (doze mil trezentos e doze reais e 

treze centavos) referente aos danos materiais experimentados. Diante da 

atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Expeçam-se os ofícios à Agencia Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e Ministério Público, dando-lhes ciência dos fatos discutidos 

nesta ação, a fim de que, caso entendam pela pertinência, adotem as 

medidas cabíveis. Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da condenação.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.”No mais, mantenho incólume a 

decisão.Intimem-se as partes da presente decisão, cientificando que o 

prazo para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação 

desta, nos termos do art. 1.026 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1074187 Nr: 57202-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568, RUBENS SANTOS ALVES - OAB:17.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897

 Despacho

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455884 Nr: 26897-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANY MARIA LIMABATISTA, PEDRO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES 

- OAB:6534, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B

 DESPACHO

Ante o teor da certidão retro, intime-se a exequente pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1030592 Nr: 37048-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. COMERCIO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO LTDA - ME, JACK CASTRO DE SOUZA, ARNALDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS JÚNIOR - OAB:24.350, ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS 

JÚNIOR - OAB:OAB/GO 24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE DE OLIVEIRA - 

OAB:23.809/O

 Vistos, etc.

 Cite-se o executado Jack Castro de Souza no endereço informado a p. 

128.

Intime-se o exequente para que se manifeste acerca da certidão de p.127.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1060520 Nr: 51261-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BOLIVAR BUFULIN, CID IMOVEIS LTDA, MARIA 

ANGELICA ASCHAR BUFFULIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB DE OLIVEIRA AUTO CENTER 

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EIRELI-EPP, SANDER MARCIO BALTA 

DE OLIVEIRA, EGIDIO FREDERICO, MAURO CESAR FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, ANDREA P. BIANCARDINI - OAB:OAB/MT Nº 5009, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON BALBINO VILELA 

JUNIOR - OAB:5982-MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. FILHO - 

OAB:13.685 MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/OAB-MT

 Vistos etc.

À p. 192/193 foi noticiado que o réu Egídio Frederico faleceu em 

05/10/2019. Assim, diante da notícia de falecimento de um dos réus, 

suspendo a tramitação do processo, nos termos do art. 313, inc. I do CPC, 

para que seja realizada a sucessão processual (art. 110 do CPC).

Intime-se o autor para providenciar a sucessão processual.

Após, concluso para.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1090947 Nr: 6558-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE 

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, ODILIO DE FRANÇA BARBOSA, 

MARLY DE FRANÇA EUGENIO, TANIA MARIA CINTRA CARVALHO, ADAO 

EUGENIO RIBEIRO, TEMISTOCLES ARISTEU CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de despejo em que os réus até hoje não foram citados, 

sendo que o mandado de imissão de posse deferido em favor do autor 

não foi cumprido pelas razões expostas na certidão de p. 83.

E, em que pese à informação de que os advogados constituídos pelo autor 

não mais patrocinam os seus interesses, não foi juntado aos autos 

renúncia com ciência da parte.

 Deste modo, os advogados constituídos pelo autor continuam a 

representá-lo neste processo.

Assim, intime-se o autor por seus advogados para que, em 5 (cinco) dias, 

promova os atos necessários ao regular andamento do feito, sob pena de 

extinção.

Cuiabá, 13 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091821 Nr: 6964-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFDA, OLINDA MOREIRA FARIAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBMARINO VIAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18.017/A

 Despacho

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de quinze dias, regularizando a sua representação processual, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 808687 Nr: 15160-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, ANE KARINE M. 

RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPO LIVRE TURISMO, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117417/SP, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 Intimo a parte Requerida, CVC Brasil Operadora e agência de viagens 

S/A, para que apresente seus dados bancários a fim de que seja 

expedido alvará em seu favor, conforme determinação de fls. 275, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117458 Nr: 6482-53.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA COSTA. - OAB:12.723, ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16.449, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8.848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Certifico que nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar a Carta 

Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo comprovar sua 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Julia F. M. Saraiva

Estagiária

 Matrícula 40564

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 141836 Nr: 26391-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PIMENTA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, FLAVIO GIL FERREIRA MACHADO - OAB:10725/MT, 
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SAHARA CRESTANA PEREIRA - OAB:24572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PIMENTA DE 

FARIAS - OAB:15.715-A

 Vistos.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido.

Após, arquive-se.

Cuiabá 10 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 327648 Nr: 694-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS GORDINHOS - TRANSP. COM. IMP. E 

EXP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:8313/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 353333 Nr: 23713-20.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & MADRUGA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Deferida a adjudicação do bem penhorado, o mandado não foi cumprido 

pelas razões expostas à p. 115.

A exequente, intimada, não se manifestou nos autos, estando o processo 

sem qualquer manifestação da credora há mais de ano.

Assim, intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 374556 Nr: 10912-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PERRONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOACRE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA, HAMILTON FEUSER, MARIA JOSÉ ZANETTI FEUSER, ANTONIO 

MARTINS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEANDRO DE SOUZA BONFIM - OAB:OAB - 10.058-E

 Vistos etc.

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 390584 Nr: 25855-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISECASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITE INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Percival Castilho Rolim Kahler - 

OAB:77217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Despacho

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 570723 Nr: 6018-73.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.752, FRANCISCO DIAS DE ALENCAR NETO - 

OAB:14859/MT, JOICE FIALHO DO NASCIMENTO - OAB:15900/MT

 Despacho

Intime-se o executado para se manifestar referente à petição de 

p.263/264, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802935 Nr: 9394-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO JACINTHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Atacadão Distribuição, Comércio e Insdústria LTDA ajuizou execução de 

título extrajudicial em face de Ramão Jacintho da Silva, ambos qualificados.

A carta de citação foi devolvida ás p. 85 com motivo de falecimento do 

executado.

Intimada a exequente acerca da notícia de falecimento do executado, 

requereu a extinção do processo, visto que não houve a localização de 

herdeiros para a habilitação e prosseguimento da execução.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art.485, VIII do CPC, homologo a desistência desta ação 

proposta por Atacadão Distribuição, Comércio e Insdústria LTDA em face 

de Ramão Jacintho da Silva e extingo o processo sem resolução de mérito.

Custas pela exequente.

Considerando que o executado ainda não foi citado, deixo de condenar 

exequente em honorários de sucumbência.

Após o transito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 942266 Nr: 55929-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA CRISTIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT, YANÁ GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, FERNÃO COSTA - OAB:24.956, RENATO CHAGAS 

CORRÊA - OAB:8184-A, VALÉRIA LEMES DE MEDEIROS - OAB:27.403

 Antes de apreciar o pedido de levantamento formulado à p. 695/696, 

intime-se a executada para se manifestar, em 5 (cinco) dias.

 Após, concluso para apreciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744587 Nr: 41639-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIMAR AUGUSTO NISCZACK, ALEXANDRE RAMIV 

NISZCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MILTON TOLEDO SANTANA, VALDEK 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder à intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência do oficial de justiça no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894815 Nr: 26380-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVF, RAV, VRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDMEM, GVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:7.450/MT, GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24.740, SAMANTHA RONDON GAHYVA MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL MARCONDES MELO - 

OAB:MT-14.214, RODRIGO SCHWAB MATOZZO - OAB:5849 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086295 Nr: 4437-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA FIDELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAJES CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON HENRIQUE 

CAVALARI - OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados nesta ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por Sheyla Regina de 

Souza Fidelis, a fim de CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de indenização pelos danos 

materiais suportados que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação (405, CC), bem 

como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde 

o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 

quinze dias sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128086 Nr: 15462-86.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFECTA TRANSPORTES LTDA ME, 

GIOVANA BALTA FERNANDES SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO DE GROSSO - OAB:
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 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte autora às 

fls. 272/274 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação às rés para apresentar suas contrarrazões aos Embargos 

opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 304831 Nr: 15152-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVA MÍDIA ESTRATÉGIAS DE MARKETING E 

COMUNICAÇÕES S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.624/O, SEDALI GUIMARÃES FROSSARD - OAB:18.633/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de renovação de penhora on line, via sistema 

BACENJUD.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

Sobre o assunto, filiei-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora on line.

Por fim, inexistindo impugnação, homologo a avaliação dos bens 

penhorados de p. 828.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327130 Nr: 252-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERIANA C. C. BARROS COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que retire 

nesta serventia a certidão de crédito para fins de protesto, que estará em 

pasta própria, bem como apresente sua guia, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408391 Nr: 385-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE LOURDES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. , referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Julia F. M. Saraiva

Estagiária

 Matrícula 40564

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822040 Nr: 28224-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INOVA MÍDIA ESTRATÉGIAS DE MARKETING E 

COMUNICAÇÕES S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMAR SCHRADER - 

OAB:2923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Diante dos argumentos expostos à p. 154, defiro a citação por edital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1086969 Nr: 4711-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE MORAIS 

FURTADO - OAB:22868, SAMUEL CANGUÇU BASTOS VIEIRA - 

OAB:33257

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação rescisória de 

contrato de compra e venda c/c restituição de valor pago e indenização 

por danos morais proposta por LEILA VIEIRA DA SILVA contra BRDU SPE 

CUIABÁ 01 LTDA., e CONDENO a ré a promover a RESTITUIÇÃO do valor 

equivalente a 90% (noventa por cento) da quantia recebida da autora em 

virtude do contrato firmado para aquisição do lote n.º 10, quadra 07, 

Loteamento Mirante do Parque, com exceção da taxa de corretagem. A 

quantia a ser restituída deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da 

data do desembolso de cada valor efetivamente pago (arts. 397 e 405, 

CC). Ante a sucumbência recíproca, custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais pro rata. Arbitro os honorários em 15% (quinze por cento) 

do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos 

do CPC. No entanto, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita fica 
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suspensa a exigibilidade com relação a esta. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 210013 Nr: 16594-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DOURADO DE AMORIN, CARLA 

CRISTINA DOURADO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2.371/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 97678 Nr: 10782-63.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL UNIVERSAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real Parabrisas e Acessórios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024-A/MT, 

MANOEL ANTONIO GARCIA PALMA - OAB:5497/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 407347 Nr: 39389-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUBIA FERNANDES ELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856746 Nr: 59004-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL NADAF DE MELO - 

OAB:17485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1141410 Nr: 28027-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREILZA GALDINO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE DIAS DE MOURA, GEIRE LUCE DE 

SOUZA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.382

 Vistos e etc.

Citem-se os confinantes, como requerido na inicial.

Intime-se a União, Estado e Município para que manifestem se possuem 

interesse no feito.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861297 Nr: 2756-85.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MONTEIRO FRACISCONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3577-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se nos autos que houve regular intimação das partes.

Desta forma, certifique-se o transito em julgado.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 793602 Nr: 47735-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGÃO CORDEIRO E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme consta dos autos já fora tentada a citação da parte adversa nos 

endereços encontrados na consulta realizada retro.

Assim, considerando as várias tentativas de localização da ré, 

infrutíferas, bem como o grande lapso temporal desde a propositura desta 

ação até a presente data, DEFIRO o pedido de citação por edital, nos 

termos do art. 256, II e §3° do CPC/15.

Cite-se a ré, por edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Citada a ré por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, 

desde já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719923 Nr: 15384-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDGAR DA SILVA 

ALBUQUERQUE, MAFALDA CLEMENTINA DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para retirar a Carta Precatória 

expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo comprovar sua 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1011093 Nr: 28050-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. CUIABA GRAFICA EDITORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127564 Nr: 21986-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BATISTA GUSMÃO - OAB:4062

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OS 

PEDIDOS para:a)Confirmar a liminar de p. 57/58 e DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos cobrados pela ré nos valores $ 688,84, R$ 

789,30, R$ 1.231.23, R$ 1.027,49, R$ 843,89, R$ 4.872,85, R$ 1.068,08, 

R$ 662,59 e R$ 695,05, os quais deverão ser refaturados com base na 

média dos últimos cinco meses anteriores à agosto/2015 (data da primeira 

cobrança indevida);b)DETERMINAR a devolução na forma simples 

referente ao valor pago a maior, relativos às faturas dos meses de 

agosto/2015, setembro/2015, fevereiro/2016 e março/2016, que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao 

mês desde a citação (artigo 405, CC);c)CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 

362-STJ).Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929768 Nr: 49172-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAILSON BETIM SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:14.972, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES CUNHA - 

OAB:15.600

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos da ação de perdas e danos por vícios 

redibitórios c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela “inaudita 

altera parte” proposta por DEVAILSON BETIM SAMPAIO contra SAGA 

JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.Custas e despesas processuais 

pelo autor, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, 

§2º e 85, §2º, ambos do CPC. Em se tratando de beneficiário da Justiça 

Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco 

anos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432000 Nr: 15742-95.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado ADEMIR JOEL CARDOSO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 

42341-13.2015.811.0041 foi devolvido pela causídica em 11/10/2019.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 1041572, uma vez que 

constava em carga com o advogado Ademir Joel Cardoso desde o dia 10 

de setembro de 2019.

Antes mesmo do recebimento deste incidente, o processo foi devolvido na 

Secretaria deste Juízo em 10/10/2019.

Posto isto, diante da devolução do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 16 de outubro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432015 Nr: 15750-72.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado ADEMIR JOEL CARDOSO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 

26772-06.2014.811.0041 foi devolvido pela causídica em 11/10/2019.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 895556, uma vez que 

constava em carga com o advogado Ademir Joel Cardoso desde o dia 10 

de setembro de 2019.

Antes mesmo do recebimento deste incidente, o processo foi devolvido na 

Secretaria deste Juízo em 10/10/2019.

Posto isto, diante da devolução do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 16 de outubro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1432017 Nr: 15753-27.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOEL CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A
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 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado ADEMIR JOEL CARDOSO.

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 

41214-74.2014.811.0041 foi devolvido pela causídica em 11/10/2019.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 916658, uma vez que 

constava em carga com o advogado Ademir Joel Cardoso desde o dia 10 

de setembro de 2019.

Antes mesmo do recebimento deste incidente, o processo foi devolvido na 

Secretaria deste Juízo em 10/10/2019.

Posto isto, diante da devolução do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 16 de outubro de 2019.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 545370 Nr: 41043-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLI MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062/MT

 Despacho

In casu, o embargante não é réu neste processo, a autorizar a nomeação 

de curador especial, razão pela qual indefiro o pedido de p.100.

Tendo o embargante apresentado novos advogados (p.101), atualize-se o 

cadastro e intime-se para dar regular andamento ao feito, em 05 dias, sob 

pena de extinção.

Decorrendo o prazo sem manifestação, intime-se a parte embargada para 

requerer o que de direito.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 981570 Nr: 14816-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, MARCIO ROBERTO 

BRIANTI, Pedro Brianti, MARCOS ROBERTO BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROMEU DILLY, MIRIAM SCHEFER DILLY, 

VALCIR BATISTA GHENO, MARIA INÊS SHINEIDER GHENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10.026/MT, 

ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 10.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 13.565, PAULA ABREU CALDAS MACIEL - OAB:26413/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente o pedido destes embargos de terceiro, e determino a 

baixa da penhora sobre os imóveis de matrículas o nº 1.079 e nº 6.955 no 

CRI da comarca de São José do Rio Claro/MT, por ordem exarada nos 

autos do cumprimento de sentença n. 29229-26.2005.811.0041 - Código 

221032.Custas processuais pelos embargantes, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075763 Nr: 57828-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DEREIDE GADELHA NEVES, ELSO NEVES, 

DENILSO GADELHA NEVES, DELSO GADELHA NEVES, DANILO GADELHA 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar PRESCRIÇÃO arguida pela pelo réu 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II, do CPC.CONDENO o autor ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 

85, parágrafo 2º, do CPC, entretanto SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, eis que beneficiário da justiça gratuita.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

16 de janeiro de 2020.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1061855 Nr: 51812-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARCIO FERNANDO VILALBA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE MORAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIS GOMES PENNA - 

OAB:9998 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 467269 Nr: 34122-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FRAGA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENIR MARIA DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, DANIEL ROQUE SAGIN - OAB:17891, DÉBORA 

GONÇALVES POMPERMEYER - OAB:OAB/MT 18.375, MARCUS 

VINICIUS ARAUJO FRANÇA - OAB:13408-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 
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OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

A parte não comprovou que diligenciou no sentido de localizar bens do 

executado ou a impossibilidade de assim agir, e que compete às partes 

trazer aos autos elementos suficientes para prova do direito alegado, não 

cabendo ao magistrado ou aos servidores diligenciarem em favor dos 

envolvidos, sob pena de desrespeito aos princípios constitucionais da 

isonomia e da imparcialidade, o indeferimento da reiteração do pedido é 

medida que se impõe.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Ademais, foi deferida a penhora sobre recebíveis de cartão de credito, até 

hoje não efetivada, pelo fato das operadoras ainda não terem sido 

intimadas.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 355227 Nr: 25839-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELL CAR ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - OAB:22.716, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

A parte não comprovou que diligenciou no sentido de localizar bens do 

executado ou a impossibilidade de assim agir, e que compete às partes 

trazer aos autos elementos suficientes para prova do direito alegado, não 

cabendo ao magistrado ou aos servidores diligenciarem em favor dos 

envolvidos, sob pena de desrespeito aos princípios constitucionais da 

isonomia e da imparcialidade, o indeferimento da reiteração do pedido é 

medida que se impõe.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Ademais, foi deferida a penhora sobre recebíveis de cartão de credito, até 

hoje não efetivada, pelo fato das operadoras ainda não terem sido 

intimadas.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud e 

determino que a exequente apresente os endereços das operadoras de 

cartão de crédito para cumprimento da medida deferida.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 393851 Nr: 29339-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA MENDES OSÓRIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA ROSA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido de p. 139.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448553 Nr: 22009-98.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMARO MOREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS COMERCIO DE ARMARINHOS E 

PAPELARIA LTDA, PAULO ROBERTO FERNANDES FANAIA, LEILA 

HUSSEN SAYED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte autora às fls. 

135/140 é intempestivo. Nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar os réus para apresentarem as 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057812 Nr: 49953-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SIMÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 
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JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Tendo em vista que o advogado da parte autora encontra-se em situação 

regular na OAB, intimo-o para que apresente nos autos as Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação interposto em fls 91, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 822203 Nr: 28382-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MIRANDA DE MELLO, TATIANE 

CORREA DA SILVA, CENTRO AVANTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 82.

Oficie-se ao Juízo da 6ª Vara Cível para a vinculção dos valores 

penhorados à este processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 815188 Nr: 21642-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON DE 

MATOS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Vistos

O executado Edson foi intimado por seu patrono e a executada Luzia 

Aparecida por edital, todavia, ambos não cumpriram a sentença.

Assim, para análise do pedido retro, traga o exequente o cálculo 

atualizado da obrigação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 232860 Nr: 2157-30.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA, JURACI 

LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ POTRICH - 

OAB:31038

 Despacho

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741216 Nr: 38000-80.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇAO PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:10.133

 Vistos.

Intimada as partes acerca do retorno dos autos à 1ª Instância, 

permaneceram inerte.

Desta forma, arquive-se com as devidas cautelas.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 758067 Nr: 10280-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG DA SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR GUINCHOS LTDA, COMERCIAL PETRÓPOLIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, JOEVERTON 

SILVA DE JESUS - OAB:9946, SUZANA GERMOSGESCHI LUZ - 

OAB:9.051/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 136492 Nr: 21075-87.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA JIN, BÁDIA LEMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 140480 Nr: 24885-70.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGIA DANUBA SABELLA, ROMILDA 

HELENA FANTE SABELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 12589-84.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreedimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, JOSÉ FRANCISCO 

NEVES - OAB:9352/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ELISSA DE 

CARVALHO - OAB:132649/SP

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, na forma estabelecida 

pela CNGC.

 “Art. 580. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais 

de 01 (um) ano em razão de inércia do credor ou em face da não 

localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para 

promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de extinção.

§ 1º A intimação será feita pelo gestor judiciário por certidão de 

impulsionamento dos autos, na pessoa do advogado do exequente, via 

DJE, salvo se patrocinado pela Defensoria Pública, caso em que poderá 

ser realizada por intermédio mandado único em virtude de número elevado 

de autos na mesma situação.

 § 2º Da intimação constará a advertência de que, no prazo estabelecido 

no caput, deverá ser indicada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.”

 Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

 Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 5907-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 DESPACHO

Intime-se a exequente para, em 05(cinco) dias, requerer o que de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 62903 Nr: 3419-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CÉSAR BITTENCOUT SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Considerando que o exequente até hoje não promoveu a citação do 

executado, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros.

Providencie a parte exequente a citação do executado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 436 de 2237



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 78955 Nr: 4113-67.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDEZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, Fernando Sucupira Moreno - OAB:OAB/DF n°22.425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cézar Zamar Taques - 

OAB:4650

4659/MT

 Vistos

Indefiro a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial.

Considerando que a certidão de crédito já foi expedida, deve a exequente 

promover a sua habilitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 88302 Nr: 6023-27.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCADORA BENEFICENTE PROVIDENCIA 

AZUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO CARLOS OBICI, ANTONIA ROMERO 

OBICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 Vistos, etc.

Há novo pedido de penhora via Bacenjud.

Analisando os autos, observo que não houve inovação da parte quanto ao 

pedido que anteriormente já foi deferido, limitando-se o exequente a 

requerer nova penhora.

A parte não comprovou que diligenciou no sentido de localizar bens do 

executado ou a impossibilidade de assim agir, e que compete às partes 

trazer aos autos elementos suficientes para prova do direito alegado, não 

cabendo ao magistrado ou aos servidores diligenciarem em favor dos 

envolvidos, sob pena de desrespeito aos princípios constitucionais da 

isonomia e da imparcialidade, o indeferimento da reiteração do pedido é 

medida que se impõe.

Sobre o assunto, filio-me ao entendimento de que somente em casos 

excepcionais e após a comprovação da impossibilidade da parte alcançar 

o objetivo pelos inúmeros meios à disposição de todos é que o juiz pode e, 

mesmo assim, fundamentadamente, deferir o pedido de diligencia em favor 

da parte.

Ademais, “in casu”, a parte também não comprovou que houve alteração 

na situação econômica da parte executada, mais um motivo pelo qual o 

seu pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. REITERAÇÃO. PEDIDO. Na 

esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça 

inexiste óbice na reiteração do pedido de penhora pelo Sistema BacenJud. 

Entretanto, inexistindo comprovação da alteração da situação econômica 

da parte executada tem-se que o indeferimento do pedido de realização de 

nova tentativa de penhora on line é medida que se impõe. RECURSO NÃO 

PROVIDO” (TJ-MG - AI: 10024110068988002 MG, Relator: Cabral da Silva, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 30/05/2014).

Ademais, foi deferida a penhora sobre recebíveis de cartão de credito, até 

hoje não efetivada, pelo fato das operadoras ainda não terem sido 

intimadas.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de renovação de penhora via Bacenjud

 Intime-se o exequente para se manifestar quando à expedição da certidão 

de crédito prevista no Provimento 84 da CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1062847 Nr: 52282-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - 

OAB:20.298-A, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:43.103-A/GO, 

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:OAB/DF 47.831, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Vistos...Com estas considerações, INDEFIRO o pedido penhora on line 

formulado pelo exequente.Por fim, como a executada foi intimada para 

pagamento e não cumpriu a obrigação, incide sobre o crédito a multa de 

10%, bem como honorários advocatícios de 10%, de acordo com a regra 

do art. 523 do CPC.Intime-se o exequente para apresentar o cálculo 

atualizado do seu crédito, com os acréscimos acima determinados, em 

cinco dias.Após, oficie-se ao Juízo da Recuperação e ao Administrador 

Judicial com cópia desta decisão, da sentença, certidão de trânsito em 

julgado e cálculo atualizado para as medidas pertinentes, inclusive 

constrição.Expedido o oficio, o processo deverá ficar suspenso até o 

depósito judicial do valor devido, devendo a secretaria lançar o código de 

suspensão no sistema Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1084311 Nr: 3552-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA BOM GARDEN LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522/MT, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, 

SELMA FERNANDES CUNHA - OAB:15.600

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação proposta por 

POUSADA BOM GARDEN LTDA, - ME, a fim de CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as rés GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. à restituir à autora o montante pago pelo 

automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe 

vigente na data em que o veículo apresentou defeitos, acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação 

(art. 405, CC).Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1013871 Nr: 29231-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CÁSSIA ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRENTE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

FERNANDO RAMOS PETRONILIO, LOIVO DE BRUM CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE BAEZ MALHEIROS - 

OAB:18517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO. - OAB:3.607, MARITZA COSTA SANTOS GRIGGI 

BORRALHO - OAB:17.302-B

 Despacho

Intime-se a requerente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 915171 Nr: 40301-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE FRASSON-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME BROWN DA MAIA PITHON 

- OAB:8406 OAB/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:6.314, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Vistos

 Para a análise do pedido retro, traga a exequente o cálculo devidamente 

atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878327 Nr: 15696-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA NELIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA, 

VICTORAZZO VEICULOS LTDA ME, CIA DE LOCAÇÃO DAS AMÁRICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - 

OAB:12760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARFORI SAMPAIO 

- OAB:222.988-SP

 Nos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte autora para apresentar manifestação sobre a petição de 

fls. 201/203, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 353652 Nr: 24107-27.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos

Certifique a Gestora se há algum valor vinculado a este processo.

Inexistindo, concluso para análise do pedido do pedido do exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 378213 Nr: 14360-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISLENE LUCIA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, 

PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 Vistos.

Tendo a exequente apresentado os cálculos de acordo com a decisão de 

p. 215, intime-se a parte executada para pagamento em 15 dias.

Decorrido o prazo sem pagamento, certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 441068 Nr: 17635-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MENDES MARKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:9.231-A

 Vistos e etc... Posto isto DEFIRO o pedido de penhora requerido pelo 

exequente, no percentual de 20% dos valores líquidos recebidos pelo 

executado, até o limite do crédito executado, indicado à p. 138Oficie-se à 

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso para que proceda 

com os devidos descontos nos salário recebidos pelo executado até o 

limite da presente execução, sob pena de ser caracterizado o crime de 

desobediência.Os valores descontados deverão, mensalmente, ser 

depositados na conta de Depósito Judicial, vinculada a este 

processo.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 446660 Nr: 20923-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENYLDE MARIA CORREA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL
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 Vistos

A executada ainda não foi intimada para cumprimento da sentença.

Manifeste-se o exequente, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 454136 Nr: 25770-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO ), CLAUDIO STABILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:171646/SP, GUSTAVO HENRIQUE DE FARIAS MACHADO - 

OAB:32350

 Vistos

Intime-se a executada para pagamento do saldo remanescente indicado à 

p. 383, devidamente atualizado, em 15 dias.

Decorrido o prazo sem pagmento, certifique-se e concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1124495 Nr: 20663-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- CANOPUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCILENE DE MIRANDA OTAVIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC, nomeio o Defensor 

Público como curador especial do executado, que se encontra preso.

Encaminhe-lhe os autos.

Após, os pedidos de p. 40 serão apreciados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1126659 Nr: 21576-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL, CARLA 

CRISTINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de 

indenização por DANOS MATERIAIS ao autor, no valor de R$ 1.079,29 (mil 

e setenta e setenta nove reais e vinte nove centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte 

por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1138325 Nr: 26707-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYEFFERSON CHRISTIANO DA 

COSTA SANTOS - OAB:17844 - OAB/MT, Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT, 

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - OAB:23024/O

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização 

para CONDENAR a ré ENERGISA S.A ao pagamento de indenização a título 

de danos morais ao autor CLEBER LUCIANO MARQUES E SILVA, no valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ).Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162827 Nr: 37107-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMAIR DE SOUZA PARRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:OAB/MT 26419-A, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:123.907, LAURA MARTINS OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 26772/0, 

LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte ré às fls. 

164/165 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e 

do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à 

parte autora para apresentar suas contrarrazões ao recurso, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735309 Nr: 31657-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS - OAB:8182, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - 

OAB:9749-B/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B, 

PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, SILVANA ALVES DE 
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SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894938 Nr: 26420-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA DO CORPO CONFECÇOES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CECATTO 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS FERNANDO VON KIRCHENHEIM - 

OAB:6.706/MT, NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - OAB:14100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON BARBOZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13.794

 Despacho

Intime-se o exequente pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 286249 Nr: 8196-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA DE SÁ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CULTURA INGLESA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO DO PRADO LEAO - 

OAB:9.683, LETICIA SILVA DO PRADO - OAB:10.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056, 

RICARDO NIGRO - OAB:8414/MT

 Despacho

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

cinco dias.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 156477 Nr: 9508-25.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAMIR LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

De acordo com a informação do INSS, o executado percebe um salário 

mínimo mensal, quantia esta presumidamente indispensável para a sua 

subsistência.

Assim, indefiro o pedido de penhora de 30% do benefício mensal do 

executado, nos termos do art. 833, IV do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3262 Nr: 3818-25.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SANTILLI, LUIZ CARLOS 

SANTILLI, ANTONIO SÉRGIO SANTILLI, ROSELENE DAHAS DE CARVALHO 

SANTILLI, PAULO ORDIDES SANTILLI, MARIA CATARINA FERRARI 

SANTILLI, MÁRCIO GREGÓRIO SANTILLI, MARIA CECÍLIA ZUGLIANI 

HENRIQUE SANTILLI, ESPÓLIO DE ANTONIO SANTILLI, AUGUSTO 

DOURADO BROVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8.511/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337-MS, HERCÍDIO SALVADOR SANTIL - OAB:61.108

 Certifico que nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para retirar a Carta 

Precatória expedida, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo comprovar sua 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias.

Julia F. M. Saraiva

Estagiária

 Matrícula 40564

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059280-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDEL LACERDA OLIVEIRA OAB - 474.225.051-68 (REPRESENTANTE)

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c 

Declaratória de Validade de Garantia c/c Anulação de Negócio Jurídico c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por SAMUEL MARTINS 

OLIVEIRA, menor impúbere, representado por seu genitor WENDEL 

LACERDA OLIVEIRA, qualificados nos autos, em face de GRUPO FCA – 

FIAT/CHRISLER e de DOMANI PRIME, ambas pessoas jurídicas de direito 

privado, igualmente qualificadas, por meio da qual alega ser portador de 

necessidades especiais, acometido de “transtorno do espectro autista” e, 

por isso, realiza inúmeras terapias no decorrer da semana e aos sábados, 

tendo como meio de locomoção o veículo Jeep Renegade, que é 

financiado, adquirido através das isenções fiscais, em março de 2018, 

sendo o único bem da família. Esclarece que o veículo sempre apresentou 

defeitos, sendo necessária a completa troca da caixa de direção, 

realizada sob a modalidade V2-garantia, bem como da bateria, e, que, em 

novembro de 2019, o automóvel, inesperadamente, deu pane geral do 

sistema elétrico eletrônico, sendo levado imediatamente a concessionária 

Domani, mais precisamente em 4.11.2019, onde permaneceu até a data de 
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7.11.2019, tendo o chefe da mecânica, Sr. Pacífico, atribuído o problema a 

um mau funcionamento do sistema, que foi resetado, reprogramado e 

testado por mais de 1 (um) dia. Argumenta que o veículo foi liberado em 

7.11.2019, no período matutino, supostamente consertado, mas por volta 

das 19h do mesmo dia apresentou o mesmo defeito, pois não andava, 

travava o câmbio, não passava as marchas e apagava. Salienta que no 

dia 14.11.2019 levou novamente o carro na concessionária Domani, onde 

permaneceu, sendo liberado, pela garantia, um carro reserva pela 

empresa D Rent a Car. Contudo, diz que na data de 4.12.2019, o seu 

genitor recebeu uma ligação com prefixo 011, onde a atendente, em nome 

do Grupo FCA – JEEP, determinava o recolhimento ou devolução do 

veículo reserva disponibilizado, com o argumento de que não estava mais 

acobertado pela garantia, enfatizando que na 2ª revisão a quilometragem 

extrapolou em 700 km. Sustenta que entrou em contado com a 

concessionária Domani e a funcionária Sra. Sérgia ratificou as 

informações anteriormente dadas acerca da perda da garantia e que 

deveria retirar o veículo deixado para conserto há 21 dias, não tendo outra 

alternativa a não ser devolver o veículo reserva, o que tem trazido 

transtornos de toda ordem, uma vez que necessita do carro para o 

transporte do filho nos tratamentos diários. Assim, com suporte no Código 

de Defesa do Consumidor, bem como no art. 300 do Código de Processo 

Civil, requer, a título de tutela de urgência em sua modalidade antecipada, 

seja determinada às rés que disponibilizem um veículo reserva com as 

mesmas características do veículo adquirido até a solução do litígio. Foram 

anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida 

prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela 

provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se 

necessária a análise de verificação da presença da probabilidade do 

direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No 

caso em estudo, resta incontroverso que o veículo Jeep/Renegade foi 

adquirido no ano de 2018, adaptado às necessidades especiais do autor, 

acometido de “Transtorno do Espectro Autista” (p. 32). Contudo, o autor 

não anexou aos autos qualquer documento que demonstre a assertiva de 

que o veículo foi levado várias vezes para a concessionária Domani, onde 

supostamente teria sido trocada a caixa de direção e realizados outros 

serviços, tampouco restou evidenciada a alegada disponibilização de 

carro reserva com posterior devolução por suposta perda da garantia, a 

não ser o certificado do registro do veículo supostamente locado (p. 43), 

que por si só é inservível como meio de prova da locação. Logo, à míngua 

de prova da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido 

liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência e determino a citação e intimação das rés com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 27.4.2020, às 12h30, na Sala 7, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes requeridos. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060764-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA FURINI ZANUTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência proposta por Stefano Miguel Polisel Paim, 

representado por sua genitora Tamiris Ferreira Polisel Paim de Melo em 

desfavor de Unimed Cuiabá, todos qualificados nos autos. Narra o autor 

que é portador de Síndrome Epiléptica e Retardo do Desenvolvimento 

Neuropsicomotor, secundário à encefalopatia bilirrubina, patologias que lhe 

acarretam graves danos neurológicos e físicos. Afirma que é usuário do 

plano de saúde oferecido pela ré, e que recebeu a indicação médica para 

os tratamentos de Pediasuit e Equoterapia, cujo custeio foi negado, ao 

argumento de que as terapias não estão elencadas no Rol da ANS. Assim, 

requer a concessão da tutela de urgência para que a ré seja compelida a 

arcar com todo o tratamento indicado, com a realização de fisioterapia 

Pediasuit e da Equoterapia, nas condições especificadas nos relatórios 

médicos. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil traz 

os pressupostos necessários para o deferimento da liminar pretendida: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Em análise sumária aos autos e documentos 

que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pela autora é a tutela 

provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC. Sobre esse tema, Fredie 

Didie Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou 

cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do 

‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. 

Jus Podivm, Salvador, 2016, p.584). Deste modo, para o deferimento da 

tutela almejada pelo autor deve estar evidenciada a probabilidade do seu 

direito e o perigo da demora. A relação existente entre as partes é de 

consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta 

deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que esta enumera normas de ordem pública e de interesse 

social, se sobrepondo à vontade das partes com a finalidade de promover 

do consumidor. Nessa linha de raciocínio o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III 

do CDC, dispõe que a cláusula que estabelece obrigações iníquas se 

mostra abusiva e, portanto, invalida, uma vez que coloca o consumidor em 

desvantagem. Ademais, a negativa em fornecer os procedimentos para o 

tratamento prescrito pelos médicos responsáveis pelo paciente, desvia a 

finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde. A autora 

assevera a necessidade ser submetido aos tratamentos de fisioterapia 

prescritos pelo médico neurologista que o acompanha, com o 

acompanhamento de profissionais especialistas em PediaSuit e 

Equoterapia, tendo em vista os benefícios ao seu quadro clínico. Em 

análise dos autos, constata-se que os tratamentos pleiteados são 

relevantes, pois foram prescritos como o procedimento mais adequado ao 

quadro de saúde do autor. Eis o que diz o laudo médico elaborado pelo 

Neurologista que o acompanha – ID. 27602080: “(...) Considerando todo o 

quadro neurológico apresentado, recomendamos que o paciente deva se 

submeter a sessões de Fisioterapia com método Bobath e uso do 

Protocolo PediaSuit (esta antecipa resultados obtidos somente após 

longos períodos de fisioterapia tradicional), sessões de integração 

sensorial, sessões de equoterapia e sessões de fonoaudiologia, não 

havendo contraindicação do ponto de vista neurológico para tais 

tratamentos.” Não se extrai do aludido laudo, contudo, o menor sinal ou 

recomendação de que as sessões terapêuticas devam ser realizadas 

imediatamente, em caráter de urgência a justificar o pedido de tutela 

formulado, pena de não ser mais possível o tratamento quando da decisão 

de mérito da demanda. É preciso ter em conta que o requisito do "perigo de 

dano" deve estar muito evidente em todos os casos de pretensão de tutela 

de urgência para que se faça justiça e distinção entre as muitas 

providências buscadas sob o manto da fundamentação legal prevista no 

art. 300 do Código de Processo Civil, até para que não de banalize a 
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medida e tudo se transforme em tutela provisória de natureza célere, 

ferindo de morte o devido processo legal e os consectários do 

contraditório e da ampla defesa. Trata-se, aqui, afinal, de tratamento 

eletivo, com inegável sustentação técnica e científica de seus benefícios 

ao paciente, mas, repita-se, "eletivo", que pode, portanto, aguardar, 

perfeitamente, sem aparente prejuízo, o momento adequado para o seu 

eventual deferimento, depois de ouvida a parte ré acerca das razões que 

levaram à noticiada negativa de concessão das sessões terapêuticas. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Designo o dia 28 de abril de 2020 

(28/04/2020) às 08:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e 

INTIME-SE a autora para que se manifeste (art. 348 do CPC). Concedo ao 

autor os benefícios da justiça gratuita. Proceda-se à retificação do 

cadastro da parte autora no sistema PJE para que conste no polo ativo 

Stefano Miguel Polisel Paim, representado por sua genitora Tamiris Ferreira 

Polisel Paim de Melo, e no polo passivo Unimed Cuiabá Cooperativa de 

Trabalho Médico. Intimem-se todos. Cuiabá, 18 de dezembro de 2019. 

Jones Gattass Dias Juiz de Direito em Substituição Legal
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JONES GATTASS DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com 

pedido de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Ivanio Dall’Agnol em face de Bradesco Saúde 

S.A, ambos qualificados nos autos. Narra o autor que foi diagnosticado 

com a patologia Hepatite C e, adicionalmente, de um tumor alojado em seu 

fígado, denominado Hepatocarcinoma, já em processo de metástase. Aduz 

que referida patologia é extremamente agressiva, razão pela qual o seu 

tratamento deve ser iniciado de forma mais breve possível. Salienta que o 

médico Oncologista, Dr. Gabriel Zanardo – CRM/MT 5968 indicou que 

iniciasse imediatamente o tratamento com medicamento denominado 

Nexavar, cujo princípio ativo é a substância Sorafenibe, na dosagem de 

200 MG, própria para a enfermidade em questão. Afirma que aludido 

medicamento é registrado pela Anvisa e justamente o mais indicado para o 

tratamento do câncer que o acomete e que, além disso, a substância 

Sorafenibe está devidamente cadastrada no rol daquelas fornecidas pela 

ré. Assim, em 04/12/2019 solicitou o fornecimento do medicamento junto à 

ré que, após solicitar a apresentação de diversos exames, negou o 

pedido, ao argumento de que se trata de medicamento de uso 

oral/domiciliar, sem cobertura contratual. Em vista disso, requer o 

deferimento da tutela de urgência para que a ré seja compelida a fornecer 

o medicamento Nexavar, na dosagem de 200 MG (duzentos miligramas), a 

ser consumido na ordem de 04 (quatro) comprimidos ao dia, por tempo 

indeterminado, até a dispensa médica, sob pena de multa diária. Intimado, o 

autor promoveu comprovou o recolhimento de custas e taxas judiciais (ID. 

27639314). É o relatório. Decido. De início, destaco que a tutela almejada 

pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada pelo autor, de acordo com a sistemática processual, 

diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do CPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” 

Desse modo, tem-se que os requisitos para a concessão da tutela de 

urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não 

diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória. 

(...) A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível 

esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer 

novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável 

no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.) Logo, para o deferimento da 

tutela almejada, deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o 

perigo da demora. É cediço que a relação existente entre as partes é de 

consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser 

interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.” E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta 

deverá ser extirpada, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor 

(art. 51, IV, § 1º, incisos II e III), uma vez que constatada a desvantagem 

do consumidor. In casu, o médico Oncologista que acompanha o autor, Dr. 

Gabriel Zanardo – CRM/MT 5968, indicou que iniciasse imediatamente o 

tratamento com medicamento denominado Nexavar, cujo princípio ativo é a 

substância Sorafenibe, na dosagem de 200 MG, própria para a 

enfermidade em questão, como se verifica da prescrição médica de ID. 

27598037. Resta demonstrado, portanto, o preenchimento do requisito do 

perigo da demora na espécie. Verifica-se dos documentos acostados à 

inicial que a ré negou ao autor o fornecimento do medicamento prescrito 

ao seu tratamento de câncer, ao fundamento de que “se trata de 

medicação de uso oral/domiciliar, sem cobertura contratual” (ID. 

27598745). Nesse contexto, é evidente que a negativa em fornecer o 

medicamento para o tratamento prescrito pelo médico especialista em 

Oncologia, que acompanha o autor, desvia da finalidade do contrato, de 

proteção à vida, a saúde. Em outras palavras, é certo que as operadoras 

de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo 

plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para 

o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável 

pelo tratamento do paciente. Aliás, a Lei nº 9.656/1998, ao dispor sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 12, 

inciso I, alínea “c” prevê a cobertura de tratamentos antineoplásicos 

domiciliares, de uso oral. Vejamos: Art. 12. São facultadas a oferta, a 

contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste 

artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 
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plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de 

tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo 

medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao 

tratamento e adjuvantes; Não obstante, denota-se dos documentos 

acostados pelo autor que a ré disponibiliza a cobertura de medicamentos 

quimioterápicos orais, contemplados pelo Rol da ANS, dentre os quais se 

destaca a substância que compõe a substância Sorafenibe, que compõe o 

medicamento ora pleiteado, indicada ao hepatocarcinoma que acomete o 

autor (ID. 27598450). É necessário consignar, ainda, que conforme 

pacífico entendimento jurisprudencial, é devida a cobertura, pelo plano de 

saúde, para tratamentos prescritos pelo médico especialista, ainda que 

não haja previsão contratual expressa, a exemplo de tratamentos 

alternativos prescritos de forma individualizada, que não ostentam 

comprovação científica de eficácia. Ora, a partir do entendimento 

pacificamente adotado, decorre logicamente o dever de fornecimento, pela 

ré, de medicamento prescrito ao tratamento de câncer, cuja cobertura é 

prevista em contrato, independentemente da forma por meio da qual deve 

ser administrado o fármaco. Ademais, sobre o assunto, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO 

DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO 

DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, 

VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços 

médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o 

argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura 

ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito 

do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade 

acometida Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra 

devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução 

de cada dispositivo legal. (N.U 0006411-73.2011.8.11.0040, , DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – 

FORNECIMENTO MEDICAMENTO XELODA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – 

DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – INTERPRETAÇÃO 

MENOS GRAVOSA AO CONSUMIDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. “É 

dever da operadora de plano de saúde prestar de forma adequada a 

assistência médica, autorizando a adoção dos medicamentos devidamente 

prescritos para a realização de procedimento quimioterápico, vez que 

abrangido pela cobertura contratual. O plano de saúde pode estabelecer 

quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está 

alcançado para a respectiva cura, cabendo ao médico assistente a 

escolha do tipo de medicamento a ser utilizado no tratamento da doença 

de seu paciente. A perquirição acerca da abrangência da efetiva 

cobertura do plano de saúde não pode recair em detrimento ao 

restabelecimento completo da saúde da pessoa humana, ainda que, 

futuramente, se repute o tratamento como de eficácia divergente para a 

doença diagnosticada.” (TJMT, Quinta Câmara Cível, RAI 36753/2010, 

Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, DJE 02/06/2010). 2. O contrato 

deve ser interpretado de acordo com o contexto em que se insere e modo 

menos gravoso ao consumidor, por força do princípio da dignidade da 

pessoa humana, os direitos à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput 

e art. 6º, caput). (TJMT, AI 88405/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2014, 

Publicado no DJE 19/02/2014). Portanto, ante a gravidade da doença, 

assim como em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que 

é o bem maior do ser e, ainda, em atenção à prescrição médica 

apresentada, o deferimento da tutela se impõe. Com estas considerações 

e fundamentos, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, e 

determino que a ré forneça todo o tratamento prescrito pelo médico do 

autor, com o medicamento Nexavar, na dosagem de 200 MG (duzentos 

miligramas), em quantidade suficiente ao consumo na ordem de 04 

(quatro) comprimidos ao dia, por tempo indeterminado, até a dispensa 

médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de 

descumprimento desta decisão. Intime-se a ré por oficial plantonista para 

cumprimento da liminar, no prazo razoável de 48 (quarenta e oito) horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso 

de descumprimento. Designo o dia 28/04/2020, às 10:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a parte ré para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Cumpra-se com urgência 

esta decisão. Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Jones 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061257-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em que 

figura no polo passivo o Estado do Mato Grosso, representado pela 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso, todavia, os autos foram 

distribuídos para esta Quinta Vara Cível. No entanto, a causa é de 

competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande, conforme a Portaria n.º 31/2019-CM. Assim, diante da 

qualidade da parte e da na natureza do pedido, determino a remessa dos 

autos àquela vara. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT,07 de janeiro de 

2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

DEIJANIRA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000080-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Deijanira 

da Silva Lima propôs ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade 

de débito c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais em 

desfavor da OI S.A já qualificadas. Narra a inicial que, em 03/12/2019, ao 

tentar obter cartão de crédito, a autora teve seu pedido negado em razão 

da existência de restrição creditícia em seu nome. Ao buscar informações 

à respeito da negativação , a autora tomou conhecimento da existência de 

dívida no valor de R$ 137,78, referente ao contrato n.º 

0000005051678501, lançada em agosto de 2015. Relata que desconhece 
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a origem do débito, nunca tendo sido notificada da restrição inserida em 

seu nome. Diante do exposto, requer a concessão de tutela de urgência 

para determinar que a ré exclua seu nome do banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/Serasa), sob pena de multa pecuniária. É o 

relatório. Decido. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis 

que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

diz: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” In casu, a autora afirma que 

desconhece o débito que ensejou a negativação de seu nome, tomando 

conhecimento de sua existência somente ao tentar obter crédito no 

mercado, em dezembro de 2019. Assim, estando o débito judicialmente 

discutido em sua integralidade, merece acolhimento a pretensão para 

determinar que a ré suspenda a negativação de seu nome em razão do 

débito oriundo do contrato n.º 0000005051678501. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO 

BANCO DE DADOS SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Estando em discussão a existência do débito em sua 

integralidade não se pode exigir da parte autora, ora agravante, a 

produção de prova negativa, merecendo amparo a sua pretensão, de ter 

seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 131450/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto 

isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar 

que a ré suspenda a negativação do nome da autora em razão do débito 

relativo ao contrato n.º 0000005051678501, até o deslinde da demanda. 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 28/04/2020 às 08:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060531-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MOURA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060531-65.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com 

pedido de tutela antecipada proposta por Solange Moura de Barros contra 

Consórcio Govesa e Consórcio Realiza, todos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a inicial que em 04/12/2013 a autora contratou junto às 

rés consórcio, Grupo 000210, contrato n.º 0000024607, a ser pago em 70 

parcelas. Informa que em fevereiro de 2019 assinou termo de alongamento 

de dois meses, tendo o prazo findado em outubro de 2019, com a quitação 

de todas as parcelas do contrato. Sustenta que tomou conhecimento da 

prorrogação do consórcio por 80 meses, porém, não concorda com o 

referido prazo, motivo pelo qual buscou as rés a fim de solucionar a 

situação, contudo, sem êxito. Assim, postula a concessão de antecipação 

de tutela para determinar que as liberem a carta de crédito contratada, no 

valor de R$ 46.534,00. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à autora. A tutela almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do 

CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada, de 

acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à concessão da 

tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz 

do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Em que pese a autora informar que não concorda com o 

prazo de prorrogação do consórcio contratado, eis que anuiu somente ao 

período de 2 meses, nesse juízo de cognição sumária entendo ser 

necessário aguardar o contraditório. Da mesma forma, a autora não 

apresenta argumentos consistentes capazes de demonstrar o periculum in 

mora. Assim, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. 

Nesse sentido a jurisprudência: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CADASTRAMENTO RESTRITIVO. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Para 

a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os 

pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC. (...). A plausibilidade que se 

averigua para a concessão da tutela é aquela do caso concreto, vale 

dizer, a abusividade concreta demonstrada (prova inequívoca, que 

convença da verossimilhança da alegação), mesmo que de forma 

perfunctória, nos contratos postos à análise. Na ausência dos 

pressupostos explicitados no dispositivo de regência, é caso de ser 

mantida a decisão proferida pelo juízo de origem, que indeferiu a tutela 

postulada. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069985455, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

25/08/2016).\n\n(TJ-RS - AI: 70069985455 RS, Relator: Giovanni Conti, 

Data de Julgamento: 25/08/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016) Com estas considerações 
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e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 às 11:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1058365-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. B. D. A. (REQUERENTE)

ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

ESTEPHANI MAYARA SILVA ALMEIDA OAB - 069.695.191-63 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058365-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de alvará judicial proposta por ESTEPHANY MAYARA SILVA 

ALMEIDA e E. G. B. D. A., requerendo o recebimento de valores 

decorrentes do falecimento de EDCHARLIS BENTO NOGUEIRA. Neste 

contexto, declaro a incompetência deste juízo para o processamento e 

julgamento do feito e determino sua redistribuição para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060136-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Gaúcha do Norte (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS OAB - MT25587/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060136-73.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução fiscal em que figura no polo ativo o Município de Gaúcha do 

Norte, todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. 

Assim, diante da qualidade da parte, declino a competência para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública. Redistribua-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062058-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LUIZ DE DEUS (AUTOR(A))

ELZA PAULINA FERREIRA DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO OAB - MT3477-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO (RÉU)

ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (RÉU)

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1062058-52.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c danos materiais, com pedido de 

antecipação de tutela “inaudita altera pars” proposta por Geraldo Luiz de 

Deus e Elza Paulina Ferreira de Deus contra Aracruz Construções e 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a inicial que em 02/05/2001 os autores efetuaram a compra 

dos lotes n.º 08 e n.º 09 da quadra 13, Loteamento Parque Residencial 

Santa Cruz, bairro Coxipó da Ponte. Entretanto, no ano de 2009 tomaram 

conhecimento de que os referidos lotes estavam inseridos em área de 

preservação permanente. Em razão disso, no dia 24/04/2009 firmou com 

os réus Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra para 

transferência dos lotes n.º 03 e n.º 5, quadra 91, loteamento Santa Cruz. 

Afirmam que em 15/03/2011 houve a ratificação da transferência dos lotes 

n.º 03 e n.º 5, em substituição aos lotes n.º 08 e n.º 09, sendo estes 

passados ao domínio dos réus, conforme audiência realizada pela 17ª 

Promotoria de Justiça de Defesa Ambiental. Contudo, foi apurado, com 

relação ao lote n.º 03, quadra 91, a impossibilidade de escrituração, ante a 

existência de constrição judicial sobre o bem. Assim, em 10/10/2014 

houve a retificação do lote n.º 03, pelo lote n.º 02, sendo o instrumento 

ratificado pelas partes. Sustentam que desde a compra dos lotes n.º 08 e 

n.º 09 vem sofrendo cobranças injustas relativas a IPTU , em razão de os 

réus, injustificadamente, não efetuarem a transferência dos lotes para o 

seu nome, sendo que atualmente há execuções fiscal em seu desfavor 

em razão da dívida. Diante disso, postulam a concessão de tutela de 

urgência para determinar aos réus que promovam a transferência para o 

seu nome dos lotes n.º 08 e n.º 09, quadra 13, loteamento Parque 

Residencial Santa Cruz, sob pena de multa pecuniária. Comprovante de 

recolhimento de custas processuais (id. 27737231). É o relatório. Decido. 

A tutela almejada pelos autores é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que 

estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada, de acordo com a nova 

sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de 

urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 
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que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Em que pesem os argumentos dos autores e os 

documentos que acompanham a inicial, não há nos autos demonstração 

do efetivo prejuízo a ser suportado caso a medida pleiteada não seja 

deferida em sede de antecipação de tutela, eis que, nesse juízo de 

cognição sumária, não está evidente o perigo da demora. Afinal, desde o 

ano de 2014 os autores vêm sendo cobrados pelas taxas de IPTU 

referente aos lotes n.º 08 e n.º 09. Dessa forma, prudente aguardar a 

formação do contraditório. Com estes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/04/2020 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000540-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DA COSTA SEMPIO (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDA DA COSTA SEMPIO (REQUERENTE)

PAULA PINHEIRO SEMPIO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA BASTO DE SOUSA OAB - MT9841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO TADEU MONTEIRO SEMPIO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000540-27.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de pedido de alvará judicial requerido por JULIANA FERNANDA DA COSTA 

SEMPIO, JOÃO VITOR DA COSTA SEMPIO e PAULA PINHEIRO SEMPIO 

PIRES, visando o recebimento de valores devido em razão do falecimento 

de FERNANDO TADEU MONTEIRO SEMPIO. Neste contexto, declaro a 

incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, e 

determino sua redistribuição para uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052339-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c pedido de indenização e pedido tutela de urgência proposta por 

Locadora de Veículos Zapp Ltda - ME em face de MAPFRE Seguros 

Gerais S/A, ambas devidamente qualificadas nos autos. Relata a autora 

que atua no ramo de locação de veículos e que contratou o seguro de 

veículos junto a ré, conforme a apólice empresarial de nº 210072835231. 

Aduz que entre os veículos segurados, está o de modelo VW/ NOVO GOL 

TRENDLINE de Placas QBU-6222, RENAVAN 1115655385, COR BRANCA, 

ano fabricação/modelo 2017/2017, que foi locado a terceiro, oportunidade 

em que ocorreu um sinistro que levou à perda total do bem. Afirma que 

referido sinistro decorreu de um acidente havido em 19/05/2019, o que 

resultou em prejuízo no valor de R$ 32.648,00. Salienta que registrou o 

sinistro junto à ré sob o nº 21021719000101 e que, em 12/06/2019, 

recebeu comunicação acerca da negativa técnica de atendimento, em 

razão de suposta embriaguez do condutor do veículo na ocasião do 

acidente. Ato contínuo, em 25/06/2019 realizou pedido de reconsideração, 

gerando o atendimento Ouvidoria nº 1956412, mas obteve nova negativa, 

pelas mesmas razões, em 11/07/2019. Argumenta que por oportunidade 

da contratação do seguro, a ré tinha conhecimento de que se tratava de 

veículo para locação, de forma que não há como prever se o condutor irá 

ou não ingerir bebida alcoólica ou causar qualquer tipo de ilícito. Ao final, 

requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que a ré seja 

compelida a fornecer um veículo análogo ao segurado, em condições 

seguras de uso, até o final do processo. A autora emendou a inicial (ID. 

26380506). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A tutela 

almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 
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código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) In casu, a autora pretende que a ré seja compelida a 

fornecer um veículo análogo àquele objeto do sinistro. Como cediço, em 

princípio, é legítima a negativa de cobertura securitária quando embasada 

em embriaguez do condutor. A partir dessas premissas, verifica-se não 

ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos 

autos elementos suficientes a comprovarem a probabilidade do alegado 

direito da autora nesta fase processual, mesmo porque a determinação de 

fornecimento de veículo, tal como requerido, enseja a análise acerca da 

legalidade da negativa de cobertura securitária, o que caracteriza análise 

do mérito e, portanto, prescinde de instrução. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 27/04/2020 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005840-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGILDO BAPTISTA DE LIMA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005840-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais e pedido de tutela antecipada proposta por AGILDO BAPTISTA DE 

LIMA FILHO contra ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS, todos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, 

relata o autor que ao tentar efetuar compras junto ao mercado fomentador 

através do sistema de crediário do comércio local, ao submeter seu nome 

para apreciação de crédito, para sua infelicidade lhe foi negado, sob 

argumento de estar incluso nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA 

/SCPC), decorrente de um suposto débito. Aduz que dirigiu-se até o órgão 

restritivo e retirou uma certidão onde constatou que seus dados pessoais 

estavam inseridos junto ao banco de dados dos inadimplentes 

(SPC/SERASA), com registro do débito efetuado pela empresa ATIVOS 

S.A no valor de R$ 370,63 (trezentos e setenta reais e sessenta e três 

centavos) vinculado aos seus dados pessoais, com vencimento 

05/07/2014, sendo incluso e disponibilizado no SPC/SERASA no dia 

02/03/2016, sob o contrato de nº 82583575. Alega não se lembrar em ter 

contratado os serviços da requerida e desconhece ter algum débito com a 

mesma, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia são totalmente 

indevidas. Diante disso, postula a concessão da tutela provisória de 

urgência para que seja determinado que o réu efetue a imediata exclusão 

dos dados do autor do cadastro negativo de devedores do SPS/SERASA 

sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo 

seu descumprimento. Por fim, requer o julgamento procedente dos pedidos 

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 370,63 (trezentos e 

setenta reais e sessenta e três centavos) e condenar o réu ao 

ressarcimento das parcelas debitadas indevidamente e ao pagamento de 

danos morais no montante de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil cento e 

quatorze reais). Requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. O autor requer 

o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como 

atesta, não tem condições de arcar com as custas e despesas 

processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de toda sua 

família. Assim, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao 

autor, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A tutela almejada 

pelo autor passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In 

casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a nova sistemática 

processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis 

que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua 

concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a 

impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque 

ausente a demonstração do perigo na demora. Com estas considerações 

e fundamentos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Designo 

audiência de conciliação para o dia 11/05/2020 Sala: Conciliação 1 Horário: 

08:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na Rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 
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as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060547-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ADESTRO OAB - SP374580 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060547-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória em que figura no polo passivo a SOCIEDADE 

BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA e o ESTADO DE MATO 

GROSSO, todavia, os autos foram distribuídos para esta Quinta Vara 

Cível. Assim, diante da qualidade da parte e da na natureza do pedido, 

declino a competência para uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 8 de janeiro 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011357-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011357-87.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e 

moral com pedido liminar proposta por Danielli Nunes da Silva em desfavor 

de Glaudecir Duarte Preza – ME (Santo Expedito Construções), em que foi 

parcialmente deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a 

expedição de ofício à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda. para que 

esta fornecesse contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua 

Camomila, Lote 19, Quadra 04, Condomínio Villa Jardim, bem como forneça 

informações sobre referido imóvel. E, ainda, para que esta não 

fornecesse autorização de escritura à ré e seu sócio, Glaudecir Duarte 

Preza ou a quem esse indicasse (id. 18876574). A ré foi citada, ofertando 

contestação e reconvenção, conforme id. 21606299. Impugnação à 

contestação (id. 22298823). Diante das informações contidas nos ofícios 

acostados aos autos de que o imóvel objeto da decisão que concedeu 

parcialmente a tutela foi objeto de cessão de direitos à terceiro, a autora 

requereu a notificação dos cessionários. Sr. Alex Sandro Reis e Sra. 

Raquel Burigo Reis para que tomem ciência da liminar concedida, bem 

como a determinação à empresa Villa Jardim Incorporações Ltda. para que 

esta não forneça autorização de escritura para a ré e seu sócio ou a 

quem este indiciar. Pugnou, ainda, para que seja determinado aos 

cessionários que depositem os valores descritos do Termo de Cessão de 

Direitos e Obrigações em juízo. Compulsando os autos verifico a 

impossibilidade de deferimento do requerimento da autora, isto porque, os 

cessionários Alex Sandro Reis e Raquel Burigo Reis são pessoas 

estranhas aos autos, eis que não integram nenhum dos polos da 

demanda, não havendo como o juízo determinar o depósito relativo ao 

termo de cessão, na forma pretendida. Com relação ao pedido para que 

não seja fornecida autorização de escritura à ré ou a quem esta indique, 

tal pleito já foi objeto de análise e, conforme se vislumbra do Instrumento 

de Cessão de Direitos e Obrigações do Contrato de Venda e Compra de 

Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação 

Fiduciária e Outras Avenças, referido documento é anterior ao 

ajuizamento da ação, não havendo como alegar descumprimento da 

decisão que concedeu a tutela nesse sentido. Pelo exposto, indefiro o 

pedido de id. 24110990. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039216-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DA COSTA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

CARLOS MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - ME (RÉU)

ILCO RIBEIRO JUNIOR (RÉU)

RAQUEL DA SILVA FONSECA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039216-78.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de rescisão contratual c/c dano material e moral e 

pedido de tutela de urgência proposta por Carlos Marques da Silva e 

Catarina da Costa Silva Marques em desfavor de Raquel da Silva Fonseca 

Ribeiro, Ilço Ribeiro Junior e Style Brokers Negócios Imobiliários Ltda., 

aduzindo, em síntese, que firmaram Contrato Particular de Compra e 

Venda e Cessão de Direitos com os réus em 30 de janeiro de 2019, 

objetivando a aquisição do imóvel localizado na Rua B, n.º 02, Bairro 

Morada do Ouro em Cuiabá/MT, com área total de 625m², pelo valor de R$ 

450.000,00. Relatam que efetuaram o pagamento da quantia de R$ 

400.000,00, estando pendente a parcela no valor de R$ 50.000,00, 

vencida no dia 30/06/2019. Justificam a inadimplência em razão de terem 

constatado, após realização de diligências junto aos cartórios de registro 

e Prefeitura Municipal de Cuiabá, que parte do imóvel adquirido não está 

vinculado à matrícula, havendo área pendente de regularização, cujo 

registro está em nome de Edinete de Barros Rondon, ou seja, terceiro 

desconhecido. Alegam que entraram em contato com os réus buscando 

solucionar a situação, contudo, nada foi feito e estes se recusam a 

devolver a quantia já paga pelo imóvel. Diante disso, requerem o 

deferimento da tutela de urgência para determinar aos réus que 

suspendam a cobrança referente à última parcela, no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), a rescisão do contrato existente entre as 

partes e o bloqueio de ativos financeiros nas contas bancárias dos réus 

ou a constrição de veículos em nome destes. Intimados, os autores 

promoveram a emenda da inicial e comprovaram o recolhimento das 

custas iniciais (id. 24143110, id. 25470357, id. 25868822 e id. 27887336). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A pretensão almejada 

pelos autores diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 
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urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. As partes formalizaram Contrato Particular 

de Compra e Venda e Cessão de Direitos (id. 23521506), tendo os autores 

efetuado o pagamento do montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), estando pendente de pagamento a quantia de R$ 50.000,00. 

Entretanto, conforme relatado na inicial, os autores constataram a 

existência de irregularidades na venda do imóvel, eis que parte da área 

adquirida pertence à terceiro desconhecido, sendo que ao entrar em 

contato com os réus e solicitar a regularização, nada foi feito. Ante 

relevância dos fatos narrados verifico que nesta fase de cognição 

sumária é cabível o deferimento parcial do pedido de tutela, a fim de 

determinar que os réus suspendam a cobrança referente à parcela 

vencida do contrato até o deslinde final da demanda. Indefiro, contudo, o 

pedido de bloqueio inerente ao valor já pago pelos autores aos réus, uma 

vez que não restou demonstrado o perigo da demora. Também não há 

como deferir o pedido de constrição de bens em nome dos réus, pelos 

mesmos motivos já explanados. Com estas considerações e fundamentos, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO aos 

réus que suspendam a cobrança referente a parcela vencida do contrato 

até o julgamento final da demanda. Sem prejuízo do cumprimento da tutela 

de urgência deferida, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 18/05/2020 às 08:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Corrija-se no sistema o cadastro do polo passivo, fazendo 

constar no lugar de “Miranda Inteligência Imobiliária Eirele – ME”, “Style 

Brokers Negócios Imobiliários Ltda”. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061550-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1061550-09.2019.8.11.0041 DECISÃO Antônio 

Ribeiro de Moraes, Erasmo Nascimento Marques, Edney Gonçalo de 

Araújo e Edson Leite da Silva ajuizaram ação ordinária com pedido de 

tutela provisória e de urgência de natureza cautelar antecedente em 

desfavor de Ricardo Almeida Gil (Presidente da Associação Beneficente 

de Saúde dos Militares do Estado de Mato Grosso) e José Kleber Duarte 

Santos (Vice-Presidente da Associação Beneficente de Saúde dos 

Militares do Estado de Mato Grosso), todos qualificados nos autos. Ao 

argumento de que ocorreram várias ilegalidades durante o processo de 

eleição para Presidente da Associação Beneficente de Saúde dos 

Militares do Estado de Mato Grosso, tanto na formação da Comissão 

Eleitoral quanto por oportunidade da análise das impugnações às chapas 

que estavam inscritas, os autores requereram a concessão de tutela de 

urgência para suspender a decisão da Comissão Eleitoral que julgou 

procedente a impugnação do registro de candidatura dos mesmos, bem 

como a suspensão da posse do réu José Kleber Duarte da Silva, 

designada para o dia 07/01/2020. Requereram, também, a determinação da 

posse dos mesmos para os respectivos cargos que foram eleitos. A ação 

foi analisada durante plantão judiciário e teve a tutela parcialmente 

deferida, determinando a suspensão dos efeitos da procedência da 

impugnação da Chapa 6 e suspensão da posse de quaisquer candidatos, 

até a resolução do mérito da demanda. Intimados acerca do conteúdo da 

liminar, os réus ignoraram a ordem judicial e deram continuidade ao 

procedimento eleitora, efetivando a posse de José Kleber no cargo de 

Presidente da ABSMT. Na petição constante do ID n. 27811747, os autores 

informaram que o réu tomou posse no cargo, requerendo o cumprimento 

da liminar com a suspensão dos efeitos de impugnação da Chapa 6 e da 

posse de quaisquer candidatos. Em seguida, requereram a 

complementação da tutela para determinar a posse do autor Edson Leite 

da Silva no cargo de Diretor Presidente da ABSMT, no prazo de 24 horas. 

O réu José Kleber protocolou pedido de reconsideração da decisão 

proferida durante o plantão judiciário, ao argumento de que já existem 

outras demandas com mesmo objeto em que decisões contrárias foram 

proferidas. O réu requer o reconhecimento de prevenção (ID 27826686). 

Os autores novamente peticionaram requerendo, além do cumprimento da 

ordem judicial e posse do autor Edson, a prisão dos réus Ricardo Almeida 

Gil e José Kleber Duarte dos Santos. É o necessário. Decido. Da confusa 

petição inicial e documentos colacionados desordenamente aos autos 

pelos autores, depreende-se que os mesmos pretendem, meritoriamente, a 

declaração de nulidade da decisão da Comissão Eleitoral que acolheu a 

impugnação do registro de candidatura apresentada pelo réu José Kleber 

Duarte dos Santos contra eles e, via de consequência, a convalidação de 

suas posses para os cargos que alegam terem sido eleitos, em definitivo. 

O pedido liminarmente formulado foi acolhido em parte e determinada a 

suspensão dos efeitos da procedência da referida impugnação da chapa 

6, bem como suspendeu a posse de quaisquer candidatos até a resolução 

do mérito. Embora esteja claro nos autos que os réus ignoraram a ordem 

judicial proferida ao conceder posse ao réu José Kleber, é bem verdade 

que esta não é a primeira ação proposta pelos autores com esta 

finalidade, tanto que existem decisões anteriores em sentido contrário. 

Infere-se das informações prestadas por oportunidade do pedido de 

reconsideração formulado pelo réu (ID 27826686), bem como das 

pesquisas efetivadas no sistema PJe, que os autores já intentaram ações 

com mesmo objetivo anteriormente, como é o caso da ação de n. 

1040480-33.2019.811.0041, que tramitou perante a Terceira Vara Cível, 

cuja petição inicial foi indeferida em 19 de setembro de 2019 e a de n. 

1044714-58.2019.811.00, em trâmite na Oitava Vara Cível e pendente de 

apreciação do pedido de desistência. Entre tais ações, se encontra sendo 

processada perante o Juízo da Décima Vara Cível a ação de obrigação de 

fazer n. 1042109-42.2019.811.0041, proposta em 24/09/2019, onde o 

pedido de tutela de urgência para determinar a habilitação e registro dos 

autores Edson Leite da Silva, Edney Gonçalo de Araújo e Erasmo 

Nascimento Marques nas eleições da ABSMT foi indeferido. Na 

mencionada ação de obrigação de fazer, à semelhança do que ocorre 

nesta ação ordinária, os autores pretendem desconstituir a decisão 

proferida na impugnação ao registro de candidatura dos mesmos. Deste 

modo, percebe-se que a causa de pedir dos autores nesta ação está 
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contida na causa de pedir da ação que se encontra em trâmite perante o 

Juízo da Décima Vara Cível da Capital, a qual, frisa-se, foi distribuída antes 

da ação em trâmite na Oitava Vara Cível. Assim, verifica-se não só o 

temerário risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, 

uma vez que tal feito de fato já ocorreu, na medida em que o Juízo da 

Décima Vara Cível indeferiu a liminar e o juiz plantonista a concedeu, ainda 

que de forma diversa. O artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que ao ser verificado risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias, deverão os processos serem reunidos para julgamento. 

Vejamos: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando 

lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de 

ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles 

já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à 

execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao 

mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. 

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (Negritei) 

Posto isto, com fundamento no artigo 55, § 3º, do Código de Processo 

Civil, entendo pela existência de risco de decisões conflitantes e determino 

a remessa destes autos ao Juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá. 

Intimem-se todos. Cumpra-se com urgência. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037749-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037749-64.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o autor não colacionou aos autos prova convincente de 

sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

Decorrido o prazo de 15 dias, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062064-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL SAUDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1062064-59.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR REU: AMIL SAUDE LTDA O autor 

ajuizou esta Reclamação durante o plantão judiciário, endereçada 

expressamente para o Juizado Especial, tendo sido o pedido liminar de 

tutela provisória de urgência em parte apreciado. Findo o plantão, os autos 

foram distribuídos a este Juízo. No entanto, o autor requer a remessa e 

distribuição dos autos no Juizado Especial Cível. Assim,promova-se a 

redistribuição do feito, por sorteio, para um dos Juizados Especiais Cíveis 

da Capital. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001501-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001501-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. São Miguel 

Ar Condicionado Ltda ajuizou pedido de tutela cautelar em caráter 

antecedente em desfavor de Zeon Refrigeração e Ar Condicionado Ltda e 

Itaú Unibanco S.A. Em síntese, narra a autora que adquiriu produtos da 

primeira ré (válvulas, tubulações de cobre e outros) em 01/08/2019, pelo 

valor de R$ 50.480,26, Nota Fiscal n.º 000.111.153, restando pactuado 

que o pagamento se daria em quatro parcelas de R$ 12.620,06, que 

seriam pagos através de boleto bancário emitido pelo segundo réu. Afirma 

que, por se tratar de compra volumosa, os produtos seriam utilizados 

conforme a necessidade da empresa autora e, no mês de setembro de 

2019, foi constatado que parte dos tubos de cobre adquiridos estavam 

danificados, sem condições de uso. Assim, entrou em contato com a 

primeira ré solicitando o abatimento proporcional no valor, devendo a 

diferença ser abatida na última parcela vencida em novembro/2019. Relata 

que em que pese a solicitação para emissão de novo boleto, foi feita pela 

ré uma série de exigências injustificadas, sendo que enquanto tentava 

solucionar o caso, teve seu nome protestado perante o 4º Serviço Notarial 

de Cuiabá – Cartório de Protesto de Títulos. Requer a concessão de tutela 

antecipada de urgência para determinar a expedição de ofício ao 4º 

Serviço Notarial de Cuiabá a fim de que seja efetuada sustação do 

protesto efetuado, bem como para suspensão da dívida discutida. 

Comprovante de recolhimento de custas (id. 27995250). É o relatório. 

Decido. Por esta via, pretende a autora a concessão de antecipação de 

tutela para que seja determinada sustação do protesto relativo à NF n.º 

000.111.153, bem como para suspensão do débito que ensejou o protesto. 

Assim estabelece o art. 294 do CPC: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” Diante destas explanações, verifica-se 

a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, desde que 

efetuado depósito em juízo do valor da dívida que se pretende discutir. O 

perigo de dano é evidente, haja vista que a anotação de restrição de 

crédito no nome da autora, a impede de realizar compras à crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, etc. Assim, 

oportunizo à autora que consigne em juízo em parcela única a quantia de 

R$ 12.620,06 relativa a dívida que ensejou o protesto (id. 27993718). 

Registro que a medida é reversível a qualquer tempo, sendo que o 

deferimento da tutela provisória será condicionado à consignação do valor 

exigido. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino a suspensão imediata do protesto em nome da 

autora em razão da dívida discutida nos autos. CONDICIONO, todavia, o 

cumprimento da liminar concedida ao depósito judicial da quantia de R$ 

12.620,06 (doze mil seiscentos e vinte reais e seis centavos). Como o 

depósito já foi feito, oficie-se ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá para 

cumprimento. Intime-se a autora para aditamento da inicial, em 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o artigo 303, §1º, inciso I do CPC/2015. Nos termos 

do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

26/05/2020 às 11:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a autora 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e 

intime-se o réu para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061660-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR OAB - MT0016375A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061660-08.2019.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Estado 

de Mato Grosso com pedido de antecipação de tutela em que figura no 

polo passivo a SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PROCON - MT. Indeferido o pedido durante o plantão judiciário, os autos 

foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. Assim, diante da qualidade 

da parte e da na natureza do pedido, declino a competência para uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, conforme 

constou no endereçamento da petição inicial. Redistribua-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001467-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARTONINO PAULO DA TRINDADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001467-90.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S/A em face 

de SARTONINO PAULO DA TRINDADE, objetivando a busca e apreensão 

de veículo em virtude de inadimplemento . É o relatório.Decido. O 

Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura trata da competência 

exclusiva das varas bancarias para processar e julgar as causas 

decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do 

Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 
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operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a contratos de alienação fiduciária é subordinada às regras do 

Banco Central e, portanto, deve ser dirimida por uma das varas bancárias. 

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICABILIDADE DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NÃO 

EXAURIMENTO DA QUESTÃO BANCÁRIA – CONFLITO PROCEDENTE.Nos 

termos do Provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura, em seu 

artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá, processar e julgar os feitos relativos a operações 

realizadas por instituições financeiras, notadamente em caso de alienação 

fiduciária, ainda que em fase de execução de sentença proferida pelo 

Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.”(TJMT, CC 86030/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2017, Publicado 

no DJE 15/02/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO À 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO - PROVIMENTO Nº 04/08/CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA 

JULGAR AS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDODe acordo com o Provimento 

nº 04/08/CM, artigo 1º, I, § 1º, compete à Vara Especializada em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras, inclusive, os que se 

referem à alienação fiduciária.”(TJMT, AI 175405/2014, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/03/2015, 

Publicado no DJE 30/03/2015). Pelo exposto, declino da competência à 

uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e julgamento 

desta ação de busca e apreensão. Redistribua-se com urgência. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001560-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DE AVILA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA ALVES QUEIROZ DE SOUSA OAB - MT18205/O (ADVOGADO(A))

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001560-53.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de restabelecimento de auxílio doença decorrente de acidente de 

trabalho com pedido de antecipação de tutela em que figura no polo 

passivo o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Nota-se que 

a petição inicial está endereçada à Vara da Fazenda Pública, todavia, os 

autos foram distribuídos para esta Quinta Vara Cível. Assim, diante da 

qualidade da parte e da na natureza do pedido, declino a competência 

para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. 

Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055447-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE ORLANDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1000996-45.2018.8.11.0041 DECISÃO 

Francisco Lopes de Orlando propôs ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação por danos morais c/c repetição do indébito c/c 

medida de liminar em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo), ambos 

qualificados. De acordo com a inicial, o autor foi surpreendido com a 

inclusão de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por determinação da ré e em virtude do não pagamento de um 

débito no valor de R$ 81,07. Ao buscar por informações, descobriu que o 

endereço da prestação dos serviços é diverso do seu, bem como que a 

linha foi contratada em abril e cancelada em junho por falta de pagamento. 

Assim, o autor concluiu que foi vítima de fraude, haja vista que outrem 

deve ter utilizado seu nome para a contratação de serviços telefônicos. 

Diante do exposto, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar que a ré retire ou se abstenha, conforme o caso, seu nome do 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), no 

prazo de 48 horas, sob pena de aplicação de multa cominatória. Emenda à 

inicial (ID 27889944). É o relatório. Decido. Diante dos documentos 

apresentados, concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. A 

pretensão almejada diz respeito à concessão liminar da tutela provisória 

de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis 

que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

diz: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” In casu, o autor afirma não ser 

devedor da quantia de R$ 81,07, haja vista não ter contratado nenhum 

produto e/ou serviço da ré que pudesse ensejar referida cobrança. Ao 

contrário, aduz que nunca residiu no endereço onde a linha telefônica foi 

instalada e permaneceu operando por pouco tempo. Assim, argumentando 

ter sido vítima de fraude, o autor requer a exclusão do seu nome do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou que a ré se abstenha de 

incluir, conforme o caso. Da análise dos documentos apresentados pelo 

autor, nota-se que o mesmo efetuou o pagamento do débito ora discutido, 

a fim de ver seu nome livre de restrições (ID 26491941). À par destas 

considerações e, estando o débito sob discussão judicial, merece 

acolhimento a pretensão de exclusão da negativação. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO 

BANCO DE DADOS SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Estando em discussão a existência do débito em sua 

integralidade não se pode exigir da parte autora, ora agravante, a 

produção de prova negativa, merecendo amparo a sua pretensão, de ter 

seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 131450/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto 

isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida para determinar 

que a ré EXCLUA, ou se abstenha de incluir, o nome do autor dos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito em virtude da dívida ora 

discutida, até o deslinde da demanda. Desnecessário o aditamento da 

petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a 

inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados. 

Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 05/05/2020 às 11:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 
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art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001501-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001501-65.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: ZEON 

REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A 

Considerando que o bem oferecido em caução (veículo) se encontra em 

nome da empresa autora e sem pendências ou anotações restritivas, bem 

como que o seu valor é superior ao valor do débito ora questionado, defiro 

o pedido formulado na petição de ID 28021833. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021162-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDINALVO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021162-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da decisão de ID 18840797, que determinou a secretaria 

da vara certificar o trânsito em julgado da sentença de ID 16985366. A 

embargante sustenta que a decisão é contraditória e juntou documentos. 

Assim, pugna pela procedência dos embargos de declaração. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do 

Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos 

em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega que a decisão é contraditória, eis que menciona que a 

embargante não cumpriu o art. 1.010 do CPC, não tendo juntado as razões 

de seu recurso, quando na verdade instruiu devidamente o recurso, mas, 

por motivo desconhecido, o arquivo não foi anexado ao PJE. Em que pese 

as alegações da embargante, fato é que ao ID 17758113 e ID 17758116 

não constam as razões do recurso de apelação, mas somente o preparo 

do mesmo. Dessa forma, não há na sistemática processual civil em vigor 

possibilidade de abertura de prazo para apresentação das razões 

recursais. Ademais, está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035513-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE FARIAS SOBRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035513-13.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 24791529, que julgou procedente em 

parte os pedidos autorais e condenou a embargante ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência 

arbitrados em R$ 800,00. A embargante sustenta que a sentença foi 

omissa, pois deixou de apreciar uma matéria de ordem pública, qual seja, o 

inadimplemento do proprietário do veículo com o prêmio do seguro 

obrigatório DPVAT. Assim, pugna pela procedência dos embargos de 

declaração. Contrarrazões ao ID 26128055. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo 

Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em 

comento, a embargante alega que a sentença é omissa, eis que deixou de 
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apreciar uma matéria de ordem pública, qual seja, o inadimplemento do 

proprietário do veículo com o prêmio do seguro obrigatório DPVAT. A 

embargante litiga contra a Súmula 257 do STJ, uma vez que referida 

súmula dispõe que “a falta de pagamento do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização.” No mais, o TJMT 

já fixou entendimento de que o não pagamento do prêmio do seguro 

DPVAT não impede o recebimento pelo autor da indenização estabelecida 

em lei (Apelação Cível TJMT n. 10309931020178110041, Relator Sebastião 

Barbosa Farias, 05/02/2019). Ademais está consolidado pelos Tribunais 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000698-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRINEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000698-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 25050409, que julgou procedente em 

parte os pedidos autorais e condenou a embargante ao reembolso de 

despesas de assistência médica e suplementares no valor de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), bem como custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 800,00. A 

embargante sustenta que a sentença foi omissa, pois deixou de apreciar 

uma matéria trazida na contestação, qual seja, o inadimplemento do 

proprietário do veículo com o prêmio do seguro obrigatório DPVAT. Assim, 

pugna pela procedência dos embargos de declaração. Contrarrazões ao 

ID 26128086. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega que a sentença é omissa, eis que deixou de apreciar 

uma matéria trazida na contestação, qual seja, o inadimplemento do 

proprietário do veículo com o prêmio do seguro obrigatório DPVAT. A 

embargante litiga contra a Súmula 257 do STJ, uma vez que referida 

súmula dispõe que “a falta de pagamento do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) 

não é motivo para recusa do pagamento da indenização.” No mais, o TJMT 

já fixou entendimento de que o não pagamento do prêmio do seguro 

DPVAT não impede o recebimento pelo autor da indenização estabelecida 

em lei (Apelação Cível TJMT n. 10309931020178110041, Relator Sebastião 

Barbosa Farias, 05/02/2019). Ademais está consolidado pelos Tribunais 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida, e não entre esta e entendimentos doutrinários e 

jurisprudenciais. Nesse sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Deixo de aplicar a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, 

uma vez que não restou comprovada a má-fé da embargante na oposição 

dos presentes embargos. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY JOSE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004263-59.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da decisão saneadora que determinou o pagamento dos 

honorários periciais pela seguradora ré. A embargante sustenta que a 

decisão é omissa pois não fundamentou sobre a inversão do ônus da 
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prova, eis que a prova foi requerida somente pelo embargado. O 

embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme 

preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação 

dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega omissão na decisão pois não fundamentou sobre a 

inversão do ônus da prova. De fato, a decisão merece reparos, de modo 

que o ônus da realização da prova pericial recaia sobre o autor, vez que 

foi quem requereu a prova. Assim, recebo os presentes embargos e 

dou-lhes provimento para corrigir a decisão que passará a constar da 

seguinte maneira: “Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida pela parte autora, o ônus 

de sua realização deverá recair sobre ela. Sendo o autor beneficiário da 

Justiça Gratuita, o pagamento dos honorários do perito deverá ser 

efetuado ao final do processo pela ré, se for vencida. Porém, o Estado 

deverá pagar a perícia, caso a ação seja julgada improcedente.” No mais, 

mantenho incólume a decisão. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014636-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R GOMES VIANA TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MODESTO DE ARAUJO OAB - RO3122 (ADVOGADO(A))

ALIADNE BEZERRA LIMA FELBERK DE ALMEIDA OAB - RO3655 

(ADVOGADO(A))

ROBERTO GOMES VIANA OAB - 478.636.092-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRITER AGRONEGOCIOS LTDA (REU)

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REU)

Outros Interessados:

MARCIO SERGIO CALEGARIO (TESTEMUNHA)

MARCOS RIBAS DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014636-18.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, a parte autora não 

colacionou nenhum documento que comprove que não possui condições 

de custear o presente feito. Posto isto, considerando que o(a) autor(a) 

não colacionou aos autos prova convincente de sua hipossuficiência, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015105-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JOSE SCHUMACHER (AUTOR(A))

KEYLA CHRISTINA ALMEIDA PORTELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1015105-64.2018.811.0041 DECISÃO Os 

autores requerem os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

aduzindo que devido aos gastos dos mesmos não possuem condições de 
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arcar com as custas judiciais, necessárias ao ajuizamento da ação. O art. 

98 do Código de Processo Civil dispõe que a Justiça Gratuita será 

concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para 

pagar as custas. Entretanto, diante dos abusos perpetrados por pessoas 

que possuem condições financeiras de pagar as custas sem prejuízo de 

seus sustento e, mesmo assim não o fazem, a jurisprudência se firmou no 

sentido de que as partes devem comprovar a hipossuficiência. Cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família. Desse modo, havendo comprovação da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido 

é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

ementas a seguir: “AGRAVO REGIMENTAL– INDEFERIMENTO DO 

BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

REAL NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Se a 

parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da 

necessidade de reforma da decisão que indeferiu o benefício da justiça 

gratuita, sobretudo se não há prova da real necessidade do benefício 

pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão. (AgR, 23606/2014, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014)” 

“52181861 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; AI 119454/2013; 

Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Registra-se que o 

pagamento das custas e despesas processuais não se destina apenas 

àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em razão do 

seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo 

de momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento familiar, 

possam arcar com tais despesas. Afinal, temos visto muitas situações em 

que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, pagar as custas dos 

processos, as partes vem em Juízo e alegam a hipossuficiência, 

fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e a própria Lei. 

Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício aos autores. Intime-se para recolher as custas 

judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Após, concluso. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001417-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO REUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1001417-64.2020.811.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos 

morais e pedido de tutela antecipada proposta por Ricardo Reus em 

desfavor de Faculdade Estácio de Sá Cuiabá, ambos qualificados. O autor 

relata não ter conseguido efetuar compras à prazo em razão da 

negativação de seu nome, por determinação da ré. Informa que em março 

de 2019 se matriculou na faculdade ré para o curso de ciências contábeis. 

Na oportunidade, foi beneficiado com uma promoção em que os três 

primeiros meses da mensalidade seria apenas R$ 49,90 e os outros três 

meses seria o preço normal, de R$ 231,96. Aduz que já no início efetuou o 

pagamento das três primeiras parcelas, porém, não chegou a estudar por 

problemas de saúde. Em que pese ter avisado na faculdade e pedido o 

cancelamento, a mesma passou a cobrar insistentemente os meses de 

abril, maio e junho, inclusive negativando seu nome. Sustenta que mesmo 

não concordando com o pagamento dos meses que não estudou, como 

seu nome estava negativado pela dívida no valor de R$ 695,88, aceitou 

uma proposta de quitação oferecida, efetuando o pagamento da quantia 

de R$ 208,21, em 06/12/2019. Contudo, até a presente data seu nome não 

foi retirado do Serasa, o que tem lhe causado evidentes prejuízos. Postula 

a concessão da tutela de urgência para determinar a retirada de seu nome 

do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, até a resolução da 

lide. Emenda à inicial (ID 28062470). É o relatório. Decido. A pretensão 

almejada pelo autor diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Em análise sumária verifica-se a 

possibilidade da concessão do pedido formulado em sede de tutela de 

urgência, uma vez que o autor, mesmo sem concordar, efetuou o 

pagamento do débito no valor proposto pela ré para quitação em 

06/12/2019, não tendo a mesma providenciado a retirada de seu nome do 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, a 

negativação do nome das pessoas de forma indevida gera abalo 

financeiro, prejudicando as relações comerciais e imagem. Registra-se 

que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto isto, nos termos do art. 

294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida e DETERMINO que a ré EXCLUA o 

nome do autor do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (art. 297, 

CPC). Deixo de determinar o aditamento da petição inicial conforme 

determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com 

argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos termos do art. 

334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/05/2020 

às 12:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se 

a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012474-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL SILVA AZARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012474-16.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais em face da sentença de ID 24694472, que julgou procedente em 

parte os pedidos autorais e condenou a embargante ao pagamento de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência 

arbitrados em 15% do valor da condenação. A embargante sustenta que a 

sentença foi omissa pois deixou de apreciar uma questão trazida na 

contestação, qual seja, a informação de que o embargado já havia sofrido 

outro acidente anterior ao narrado na inicial, em que foi constatada que 

embargado teve lesão de grau intenso (75%) para a mesma lesão 

informada pelo perito nestes autos, ou seja, no membro inferior direito. 

Assim, pugna pela procedência dos embargos de declaração. 

Contrarrazões ao ID 25565987. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em 

comento, a embargante alega que a sentença é omissa, eis que deixou de 

apreciar uma questão trazida na contestação, qual seja, a informação de 

que o embargado já havia sofrido outro acidente anterior ao narrado na 

inicial. De fato, a embargante reservou 05 (cinco) linhas da sua peça 

contestatória para informar que o embargado possuía lesões 

preexistentes decorrentes de outro acidente de trânsito, contudo, não 

juntou qualquer documento comprobatório para embasar sua alegação. 

Sabe-se, consoante o conhecido brocardo jurídico “alegar sem provar é o 

mesmo que nada dizer”, que no processo civil não bastam apenas simples 

alegações para convencer o juiz. Compete ao réu, quando da 

apresentação da contestação suscitar todas as matérias relativas à sua 

defesa, bem como juntar documentos comprobatórios que possam 

conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Nesse sentido o 

entendimento do E. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO 

EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – 

PRECLUSÃO - IMPOSSIBIIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A juntada aos autos de documentos que não podem ser 

considerados novos deve ocorrer durante a fase de instrução 

processual, sendo vedado à parte tentar fazê-lo, seja após a sentença, 

seja em seara recursal, dada a preclusão ocorrida. 2- “Pelo princípio da 

eventualidade impõem ao réu que alegue "toda a matéria de defesa" na 

contestação, sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar 

posteriormente aquilo que não prequestionou, em razão da preclusão 

consumativa . A discussão de matérias que não foram objeto de 

apreciação em 1º grau de jurisdição caracteriza-se como inovação 

recursal, circunstância que impede seu conhecimento, sob pena de 

violação do princípio de duplo grau de jurisdição” (TJMT – 1ª Câmara de 

Direito Privado – RAC 45567/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO – j. 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).” (JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 2 / 0 1 / 2 0 1 9 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  2 5 / 0 1 / 2 0 1 9 ) .  ( N . U 

0054138-83.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019) 

Ademais está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre esta e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Nesse 

sentido a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 

535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A 

contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, 

verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do 

acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição 

externa. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, 

o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, 

DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil.(ED 120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, 

Publicado no DJE 28/09/2015)” (grifei) Desta feita, conheço os embargos 

por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento mantendo incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015169-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PAULO DO NASCIMENTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015169-45.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Benedito Paulo do Nascimento 

Filho em face da sentença de ID 9763977, que julgou procedente em parte 

os pedidos autorais e condenou a embargante ao pagamento de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), bem como custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor da 

condenação. O embargante sustenta que a sentença foi omissa, pois 

deixou de apreciar um pedido, qual seja, a proibição de abordagem 

indevida na residência do embargante, bem como requer a integração da 

sentença para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. 

Contrarrazões ao ID 19839866. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do Código de Processo Civil os 

embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, 

contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. 

Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Quanto ao 

pedido de proibição de abordagem, o embargante sequer fez prova de que 

a embargada faz abordagens indevidas em sua residência. Se o 

embargante não comprova suas alegações, considero-as infundadas, já 

que não há qualquer indício ou elemento que comprove tais abordagens, 

não tendo o embargante cumprido com o ônus de provar tais fatos. 

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de 

sucumbência, não verifico nenhuma omissão, sendo esta via inadequada 

à pretensão. Assim, recebo os presentes embargos e dou-lhes 

provimento, rejeitando a tese de abordagem indevida. Intimem-se. 
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Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001693-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001693-03.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Douglas Alves da Silva em face 

da sentença de ID 17013660, que julgou procedente em parte os pedidos 

autorais e condenou a embargante ao pagamento de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), bem como custas, despesas processuais e honorários 

de sucumbência arbitrados em 10% do valor da condenação. O 

embargante sustenta que a sentença foi omissa, pois deixou de apreciar 

um pedido da peça inicial, qual seja, a proibição de abordagem indevida na 

residência do embargante, bem como requer a integração da sentença 

para majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez 

que foram arbitrados em patamar ínfimo. Assim, pugna pela procedência 

dos embargos de declaração. Contrarrazões ao ID 19826350. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 do 

Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos 

em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” No caso em comento, a 

embargante alega que a sentença é omissa, eis que um pedido da peça 

inicial, qual seja, a proibição de abordagem indevida na residência do 

embargante, bem como requer a integração da sentença para majoração 

dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que foram 

arbitrados em patamar ínfimo. Quanto ao pedido de proibição de 

abordagem, o embargante sequer fez prova de que a embargada faz 

abordagens indevidas em sua residência, de maneira que se o 

embargante não comprova suas alegações, considero-as infundadas, já 

que não há qualquer indício ou elemento que comprove tais abordagens, 

não tendo o embargante cumprido o ônus de provar tais fatos. Quanto aos 

honorários advocatícios de sucumbência, não existe nenhuma omissão ou 

contradição da sentença, pretendendo o embargante a reforma pela via 

inadequada. Assim, recebo os presentes embargos e dou-lhes provimento 

para rejeitar a tese de abordagem indevida. No mais, mantenho incólume a 

decisão. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031269-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DIAS SOARES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EXECUTADO)

MARCELO EMANUEL PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031269-07.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

omissão na decisão que recebeu a execução, dou provimento aos 

embargos para deferir a citação da parte executada por edital. intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057709-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1057709-06.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

manifestação de id. 27303163, encaminhem-se os autos ao Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1032643-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NOBRE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA LUCIA DE AMORIM (EXECUTADO)

BENEDITO LIBERATO DE AMORIM (EXECUTADO)

AIDE BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

JOACIR HERMES DE AMORIM (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DE AMORIM (EXECUTADO)

ELIZABETH ROSE DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032643-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifico que se trata de cumprimento de sentença 

proferida pela 3ª Vara Especializada de Família, Processo Físico nº 

44667-77.2014.811.0041, inclusive, o pedido foi endereçado àquele Juízo. 

Desta forma, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a redistribuição dos 

autos à 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039327-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039327-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de embargos de declaração opostos por Laboratório Carlos Chagas Ltda 

em face da decisão de id. 26963072, que indeferiu a tutela de urgência 

requerida para que fosse determinado à empresa HAPVIDA que efetuasse 

depósito em juízo de parte do pagamento pela alienação da carteira de 

clientes da ré, ou a realização de constrição via Bacenjud nas contas da 

ré. A embargante sustenta que a decisão é omissa, eis que o seu 

fundamento é indeterminado, não estando amoldado às peculiaridades do 

caso. Requer a procedência dos pedidos para sanar a omissão. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art.536 do 

Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos 

em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, 

contraditórios ou omissos. Vejamos: “Art. 536. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, 

com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando 

sujeitos a preparo.” Está consolidado pelos Tribunais Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida, e 

não entre estas e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e provas 

apresentadas nos autos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO 

QUE PROCLAMOU A DESERÇÃO E NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – 

IMPOSSIBILIDADE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

DESCABIMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A 

contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao 

julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a 

fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar 

uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou 

seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, 

bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar 

eventual error in judicando” (STJ – 5ª Turma – EDcl no HC 290.120/SC – 

Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 26/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. 

A “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os 

fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem 

sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame 

da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja 

favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO 

LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). (ED 81584/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, 

Publicado no DJE 05/10/2015) (grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (ED 118032/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS 

VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. A contradição que autoriza o manejo dos 

embargos declaratórios é a interna, verificada quando houver 

incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, 

sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A motivação 

contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o acolhimento dos 

embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando 

presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de Processo Civil. (ED 

120208/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 

28/09/2015)” (grifei) No caso em comento não verifico na decisão 

recorrida a ocorrência de omissão passível de ser reformada por 

embargos de declaração. Na verdade, pretende a embargante a 

modificação da decisão guerreada, sendo esta via inadequada à sua 

pretensão. Desta feita, NEGO provimento aos embargos. Cuiabá, 8 de 

janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042769-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ABREU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042769-70.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID27303674). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034167-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034167-90.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27232939). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010725-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES LOPES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010725-95.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 
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cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27309001). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004562-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LINCOLN DIAS BRILHANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004562-02.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que houve o pagamento da obrigação. O 

exequente requer o levantamento do valor pago pela executada, não 

apresentando nenhuma objeção (ID27310093). É o relatório. Decido. Passo 

a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 

VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, 

nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o 

cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039330-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN STEFANIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039330-51.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27305224). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004332-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA LOPES VILHAGRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004332-23.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27508117). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010620-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA TOLEDO (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO ALMEIDA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010620-21.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID23151565 ). Intimado a parte autora para regularizar sua 

representação processual, apresentou procuração ao ID 27720995. É o 

relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de sentença, como 

me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a 

satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par 

disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019050-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA SOUZA DUARTE OAB - MT19620-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO NARCISO DE REZENDE MASACOTE OAB - MT19611/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019050-59.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27762534). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010077-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010077-81.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27721159). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017195-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017195-79.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27354134). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002601-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE CAMPOS BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002601-26.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27681931). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004313-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004313-85.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27451101). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026671-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUELSON LEANDRO CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026671-10.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27578702). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016959-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA MESSIAS MARTINS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016959-93.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 25666019). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038188-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038188-12.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 26752842). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060764-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA FURINI ZANUTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060764-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. AURORA 

FURINI ZANUTTO ajuizou AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA em desfavor de UNIMED 

CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO. O pedido de 

antecipação de tutela foi indeferido e a autora requereu a desistência do 

feito (ID 27821250). Como a ré sequer foi citada, desnecessária a 

concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, 

nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

pela autora. No entanto, fica a exigibilidade suspensa, eis que beneficiária 

da justiça gratuita. Deixo de condená-la nos honorários sucumbenciais, eis 

que a ré sequer foi citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018353-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018353-38.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27527680). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020794-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020794-89.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27791101). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043816-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043816-79.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27721188). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039816-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO OAB - MT0006409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1039816-02.2019.8.11.0041 Vistos e etc. A 

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INDEA/MT ajuizou ação de obrigação 

de fazer em desfavor de UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros. Antes de efetivada a citação, a autora requereu a 

desistência do feito (ID 24775492). Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pela autora. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047173-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1047173-33.2019.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por RENATO 

FERREIRA DE SANTANA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Determinada a intimação da parte para emendar a 

inicial, esclarecer os fatos, devendo relatar como ocorreu o acidente, qual 

o tipo e o local da fratura, juntar aos autos procuração e documentos 

pessoais da parte autora, bem como comprovar a justiça gratuita, sob 

pena de indeferimento (artigos 319, 320, 321, parágrafo único, CPC), a 

mesma deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo 

com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. 

Segundo dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não 

cumpra a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser 

indeferida. Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a 

determinação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT 13 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035245-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035245-22.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

Embargos à Execução opostos por CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS 

contra BANCO DO BRASIL SA, ambos qualificados na inicial. A inicial veio 

instruída com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi 

indeferido (ID 25083159). Intimada para recolhimento das custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao 

chamado judicial (ID 27952449), pleiteando a reconsideração da decisão. 

O TJMT não concedeu a liminar requerida em sede de agravo de 

instrumento, sendo a decisão combatida mantida por este juízo. Os autos 

me vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor 

devidamente intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da 

ausência de recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência no tempo determinado, extingo o processo sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. 

Honorários indevidos, eis que a presente ação sequer chegou a ser 

recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049436-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GODOY DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1049436-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por EMERSON 

GODOY DOS ANJOS contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS. Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, devendo 

relatar como ocorreu o acidente, qual o tipo e o local da fratura (artigos 

319, 320, 321, parágrafo único, CPC), bem como juntar aos autos 

documentos pessoais da parte, procuração, carteira de trabalho ou 

holerites, bem como receituários, laudos, prontuários médicos, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. 

Desta forma, foi determinado à autora que emendasse o pedido inicial, 

juntando aos autos o documento necessário. Contudo, devidamente 

intimada, a autora não cumpriu com a determinação. Com estas 

considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 13 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035420-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035420-79.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória proposta por ALEXANDRE DOS SANTOS LARA contra 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ambos 

qualificados na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. O 

pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 25646494). Intimada para 

recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a 

parte autora não atendeu ao chamado judicial. (ID 27949520) Os autos me 

vieram conclusos para decisão. É o relatório. Decido. O autor devidamente 

intimado, deixou de recolher as custas judiciais. Diante da ausência de 

recolhimento das custas e da não comprovação da alegada 

hipossuficiência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 290 c/c artigo 485, IV do CPC/15. Honorários indevidos, eis que a 

presente ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007659-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAIS FERNANDA GERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007659-73.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27951117). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021084-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EFAS TRANSPORTES LTDA. - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021084-70.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCRO CESSANTE, DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por 

EFAS TRANSPORTES LTDA. - ME em desfavor de MAN LATIN AMERICA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros, já qualificados nos 

autos. O feito teve regular tramitação. As partes se compuseram e 

apresentaram os termos do acordo para homologação (ID 27221699). Os 

autos vieram conclusos É o relatório. Decido. As partes estão 

devidamente representadas e seus advogados têm poderes para transigir. 

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo o acordo para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, nos termos do art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários 

na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011940-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

ADEMIR CARLOS DA SILVA OAB - 350.044.282-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011940-09.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27984288). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003719-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVEIRA FERREIRA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003719-37.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27721145). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015074-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADILES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015074-44.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID27980131 ). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013925-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013925-13.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID27980119). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013536-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA LUIZA CONDUTORES ELETRICOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP276618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013536-28.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução em que a exequente noticiou acordo e pagamento, deixando, 

contudo, de apresentar o termo para homologação, em que pese intimada 

para tanto. No entanto, diante da notícia de pagamento - ID 15247148 - 

reconheço a satisfação da obrigação e julgo extinta a execução, nos 

termos do art. 924, II do CPC. Custas já pagas, como noticiado. Transitado 

em julgado, arquive-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014355-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014355-28.2019.8.11.0041 Vistos e etc. GILBERTO 

GOMES JUNIOR ajuizou AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - LIMINAR 

INITIO LITIS E INAUDITA ALTERA PARS em desfavor de THAYS 

FERNANDA DALAVALLE e outros. A inicial foi instruída com diversos 

documentos, sendo concedida em parte a tutela. O autor requereu a 
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desistência do feito, bem como requereu baixa à averbação o 

AV/3:89.389, na Matrícula nº 89.389, permitindo-se, assim, o regular 

registro de eventual escritura de compra e venda na referida matrícula(ID 

19227955). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Após a 

concessão parcial da tutela, o autor desistiu do feito, antes mesmo dos 

réus serem citados. Desta forma desnecessária a concordância da parte 

contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Em consequencia, revogo a 

decisão que concedeu a tutela de urgência. Ofície-se ao CARTORIO DO 1° 

OFICIO DE VARZEA GRANDE-MT noticiando a revogação da tutela 

concedida por este juízo. Custas pelo autor. Deixo de condená-lo nos 

honorários sucumbenciais, eis que os réus sequer foram citados. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053114-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELCI COSTA ALECRIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA AUTOMOVEIS LTDA. - ME (REU)

GUALTON REUTER DE MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1053114-61.2019.8.11.0041 Vistos e etc. GELCI 

COSTA ALECRIM ajuizou de cominatória de obrigação de fazer em 

desfavor de ARENA AUTOMOVEIS LTDA. - ME e outros. Antes da inicial 

ser recebida, a parte requereu a desistência do feito (ID27365279). Os 

autos vieram conclusos. Como a inicial sequer foi recebida e os réus 

citados, desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao 

pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do 

CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do mesmo diploma legal. Concedo a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013793-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013793-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos pelo Valquiria Silva de Paula em face 

da decisão de id. 24354048 que deferiu a tutela de urgência para 

determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/2215365-4, em razão dos débitos 

discutidos na presente demanda. A embargante sustenta que a decisão é 

omissa por não ter analisado o requerimento feito na emenda à inicial (id. 

20366799) que informou que a ré promoveu a negativação de seu nome 

em razão dos débitos objeto da lide, postulando a concessão de tutela de 

urgência para que as restrições lançadas fossem suspensas. 

Contrarrazões (id. 25089150). A embargante comprovou o recolhimento 

das parcelas referente ao pagamento das custas. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Realmente a decisão de id. 24354048 é 

omissa quanto ao pedido de tutela de urgência para suspensão das 

restrições lançadas em nome da embargante em razão dos débitos 

discutidos nos autos, razão pela qual, passo a sua análise. Infere-se da 

petição de id. 20366799 que a autora teve seu nome negativado em razão 

dos débitos discutidos nesta ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar. Nesta análise de 

cognição sumária, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela 

provisória de urgência requerida, eis que presentes elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” In casu, a autora discorda dos valores cobrados nas faturas 

que ensejaram a negativação de seu nome. Assim, estando o débito 

judicialmente discutido em sua integralidade, merece acolhimento a 

pretensão para determinar que a ré suspenda as negativações inseridas 

em seu nome em razão dos débitos relativos às faturas dos meses de 

dezembro de 2018, janeiro, fevereiro e março de 2019. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO – PROTESTO – EXCLUSÃO DE NOME DO 

BANCO DE DADOS SERASA/SPC – POSSIBILIDADE – RECURSO 

PROVIDO. Estando em discussão a existência do débito em sua 

integralidade não se pode exigir da parte autora, ora agravante, a 

produção de prova negativa, merecendo amparo a sua pretensão, de ter 

seu nome excluído dos bancos de dados.” (AI 131450/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo. Posto 

isto, recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, como me 

permite o art. 1.022, II do Código de Processo Civil, para sanar a omissão 

existente na decisão de id. 24354048 e, nos termos do art. 294 c/c art. 

300, § 2º, do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA requerida para determinar que a ré suspenda a negativação do 

nome da autora em razão dos débitos discutidos, até o deslinde da 

demanda. No mais, mantenho incólume a decisão. Aguarde-se a 

realização da audiência designada. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013651-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013651-49.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27980126). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017720-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

HAYANNE STEPHANIE LACERDA DE SOUZA MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017720-27.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção (ID 27951093). É o relatório. Decido. Passo a analisar este 

cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. 

Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto o cumprimento de 

sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se alvará em favor do 

exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025007-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE CAITANO SILVERIO LAURENTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY OAB - MT23111/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025007-07.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência, c/c pedido de indenização por danos morais, movida por ELIENE 

CAITANO SILVERIO LAURENTINO em desfavor de BRADESCO SAUDE 

S/A, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes 

se compuseram e apresentaram os termos do acordo para homologação 

(ID 25048323). Foi noticiado o falecimento da autora. Desta forma, os 

herdeiros, devidamente intimados, apresentaram regularização da 

procuração e demais documentos. Os autos vieram conclusos É o 

relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020602-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAES CARVALHO NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MARINA PAES CARVALHO (EXECUTADO)

MAIRA PAES CARVALHO VASCONCELOS (EXECUTADO)

L. P. C. (EXECUTADO)

MARIANA PAES CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA OAB - PA013919 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020602-30.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução por quantia certa movida por HERMASA NAVEGACAO DA 

AMAZONIA SA em desfavor de PAES CARVALHO NAVEGACAO & 

LOGISTICA LTDA e outros (4), já qualificados nos autos. O feito teve 

regular tramitação. As partes se compuseram e apresentaram os termos 

do acordo para homologação (ID 21506791). Os autos vieram conclusos É 

o relatório. Decido. As partes estão devidamente representadas e seus 

advogados têm poderes para transigir. Tratando-se de direito disponível e 

estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, 

b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026434-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PAES CARVALHO (EMBARGANTE)

PAES CARVALHO NAVEGACAO & LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

MARIANA PAES CARVALHO (EMBARGANTE)

MAIRA PAES CARVALHO VASCONCELOS (EMBARGANTE)

L. P. C. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA OAB - PA013919 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1026434-10.2017.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se de 

embargos à execução ajuizada por Paes Carvalho Navegação e Logística 

LTDA e outros em face de Hermasa Navegação da Amazônia S/A. A inicial 

veio instruída com diversos documentos (ID 9599052). A embargada 

impugnou os embargos no ID 15965797. Foi homologado o acordo no 

processo principal de nº 1020602-30.2016.811.0041. É o relatório. Decido. 

Diante do tópico “III” do acordo homologado no processo principal (ID 

21506791) julgo extinto este embargos à execução, devendo as cláusulas 

e condições do acordo integrar esta decisão, nos termos do art.487, III, “b” 

e “c” do CPC. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na 

forma pactuada. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SERVCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINIO SISTEMAS LTDA (REQUERIDO)

J. DREL SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO OTAVIO GONCHO OAB - SC15406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000671-07.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória em que a sociedade autora foi extinta, em razão do 

falecimento de seus sócios. Decorrido dois anos da noticia de extinção, 

não ocorreu a sucessão processual, tendo a parte ré requerido a extinção 

da ação. A par disso, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, IV do CPC. Custas pela parte autora. Transitada em julgado, 

arquive-se. Cuiabá, data registrada no sistema. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001965-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos A parte autora manifestou pela desistência da presente 

ação. Não houve a citação da ré, eis que a inicial sequer chegou a ser 

recebida. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários advocatícios, face a 

inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001966-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação, antes da inicial ser recebida. Desta feita, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Sem custas. 

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056374-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HORACIO VILHAGRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se da peça do Id 27457049 que a decisão liminar proferida 

por este juízo não foi cumprida pela Energisa, o que impõe o deferimento 

do pleito para o fim de determinar novamente sua intimação, desta vez 

com a advertência de que o descumprimento imediato da ordem judicial 

implicará em majoração da multa para 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060433-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036153-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, a fim de cancelar o ato pericial anteriormente 

designado pelo Sr. Perito para amanhã (18.12.2019), determinando seja 

ele intimado para informar nova data, com no mínimo 40 dias de 

antecedência, tendo em vista que a intimação/citação se dará por carta. 

Intime-se a parte autora e cientifique-se o Sr. Perito Judicial, devendo a 

Secretaria do juízo se atentar ao endereço informado em petição Id. 

27556799, no que se refere à parte requerida. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060512-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060499-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINA CAMARGO SENHORINHO FENERICH OAB - PR64435 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. DE REZENDE REPRESENTACOES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1059745-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON SOARES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

JUCELIA MARIA BRAGA (CONFINANTES)

BENEDITO AUGUSTINHO DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

servidor público aposentado, apenas requereu o deferimento do benefício, 

mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060440-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS AVELINO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA SIMIAO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, o requerente, que é 

militar reformado aposentado, apenas requereu o deferimento do 

benefício, mas não juntou qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira. Assim, determino seja intimado o requerente 

para demonstrar o preenchimento dos pressupostos necessários ao 

deferimento do benefício ou, então, recolher as despesas de ingresso da 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059241-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO GONTIJO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CHECCHIN JUNIOR OAB - MT3329-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 27.4.2020, às 10h30min, na Sala 5, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060061-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. SANTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 27.4.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 469 de 2237



por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Expeça-se o necessário. Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009428-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA BARROS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FRANCISCO DOURADOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046613-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSINEI APARECIDA DE OLIVEIRA TAKANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034289-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THACYANE DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034890-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FABRICIO DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 19 

de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019629-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTH DE CARVALHO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando AS PARTES, via DJE para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1061140-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS 

DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos legais de concessão da gratuidade da 

justiça, sob pena de indeferimento da pretensão, conforme prevê o art. 99, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017439-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MAFALDA IVALEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR GARCIA DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051018-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM GUEDES LOBO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032801-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MT AUTO CENTER LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT7167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERT BOSCH LIMITADA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052847-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO 

HOSPITAL DE CANCER LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD OAB - MT21581/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS OAB - MT12585-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

 

Vistos... Cumpra-se como já ordenado, intimando-se a parte requerida 

para que informe à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá a sua 

anuência, a data e o horário para realização de vistoria necessária para 

análise da aptidão do laboratório requerente ao programa Qualicito, no 

prazo de 72h.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033885-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TAIS CAMARGO ORIBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

29 de dezembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025075-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE AGUIAR LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT. PROCESSO: 1025075-88.2018.811.0041. REQUERENTE: 

Danielle de Aguiar Lima REQUERIDO: Porto Seguro Flávio Ribeiro de Mello, 

perito médico nomeado nos autos, vem a presença de Vossa Excelência 

com acato e respeito informar a data para realização do exame pericial 

para o dia 31 de março de 2020 às 09:00h no endereço situado a Av. das 

Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias). Email: 

f lavioperi to@gmail .com Telefones 3025 3060 e 99223 7073. 

Atenciosamente, Cuiabá, 04 de dezembro de 2020. Flávio Ribeiro de Mello 

CRM/MT 967 Perito Oficial Médico Legista Especialista em Medicina Legal e 

Perícia Médica – AMB/CFM

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009170-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MARTINS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTISSIMO SR JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL DE CUIABÁ, DO 

ESTADO DE MATO GROSSO VENHO POR MEIO DESTA INFORMAR QUE 

ACEITO A NOMEAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE PERITA DOS AUTOS E ORA 

COMPROMISSADA DESIGNO A DATA DO EXAME PERICAL PARA O DIA 18 

DE FEVEREIRO DE 2020 ÁS 14 HORAS, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA 

F12 S/Nº BAIRRO JARDIM FORTALEZA. OS TELEFONES PARA CONTATO 

SÃO: 98112-6678 OU 3617-1638. ATENCIOSAMENTE ROBERTA DE 

FELICE SIMÕES, CRM-MT 5078

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025075-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE AGUIAR LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá-MT. PROCESSO: 1025075-88.2018.811.0041. REQUERENTE: 

Danielle de Aguiar Lima REQUERIDO: Porto Seguro Flávio Ribeiro de Mello, 

perito médico nomeado nos autos, vem a presença de Vossa Excelência 

com acato e respeito informar a data para realização do exame pericial 

para o dia 31 de março de 2020 às 09:00h no endereço situado a Av. das 

Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá (entrada pela Rua das Dálias). Email: 

f lavioperi to@gmail .com Telefones 3025 3060 e 99223 7073. 

Atenciosamente, Cuiabá, 04 de dezembro de 2020. Flávio Ribeiro de Mello 

CRM/MT 967 Perito Oficial Médico Legista Especialista em Medicina Legal e 

Perícia Médica – AMB/CFM

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037184-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA SCHISUCO HIROOKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DORADO DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem acerca das petições de ID 27666643 e ID 27666646, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1030808-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES (AUTOR(A))

ROZANA HIPOLITO ANTUNES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IDIOMAS LTDA ME - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1025213-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSIONE GOMES ROBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032462-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOTEMPER EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAUREZI LEOPOLDINO DIAS (AUTOR(A))

EVERTON ALEXANDRE FALCAO DIAS (AUTOR(A))

VALTER BRANDAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

VALTER PEDROSO DE ALVARENGA (AUTOR(A))

DOUGLAS APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES APARECIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CESAR CARDOSO PEREIRA FILHO (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de instrução no dia Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: Instruções/Geral Data: 04/02/2020 Hora: 14:00 a ser realizada na 

sala única de audiência de instrução da 6ª Vara Cível, do fórum de 

Cuiabá-MT, bem como PARA QUE ATUALIZE O ENDEREÇO DOS AUTORES 

INFORMADOS NA INICIAL, EM VIRTUDE DAS CARTAS E MANDADOS 

DEVOLVIDOS SOB A JUSTIFICATIVA DE ENDEREÇO INCOMPLETO, 

Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1036153-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024148-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TERESA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048385-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE MOREIRA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO AVANCADO DE CORRECOES OFTALMOLOGICAS A LASER 

LTDA (RÉU)

HERBERT PAULO DE ALMEIDA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022490-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007369-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO LIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 473 de 2237



Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1061404-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS FRANCA DE ABREU (AUTOR(A))

EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCIO MARIO DA MATA (AUTOR(A))

KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA (AUTOR(A))

VAGNER VIEIRA LEMOS (AUTOR(A))

FLAVIANE GONCALVES DO PRADO (AUTOR(A))

CARLOS EDUARDO BRITA (AUTOR(A))

MAX DOUGLAS RONDON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES (AUTOR(A))

HARLEY LOPES FELIX (AUTOR(A))

ANDREIA CARINE PREUSSLER DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JACIELLE CAROLINA FERREIRA (AUTOR(A))

FABIO LIMA FERNANDES (AUTOR(A))

JOSE LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA AQUINO SILVA OAB - MT27233/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO NOGUEIRA MACHADO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062303-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FRASATO CAIRES OAB - SP124809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISETE ALVES COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061294-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IFFA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GERALDO CONTE OAB - SP82695 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061935-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS OAB - MT17486/O 

(ADVOGADO(A))

NANDA LUZ SOARES QUADROS OAB - MT19494-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... O autor requer o deferimento da gratuidade da justiça, mas não 

anexa aos autos qualquer documento que demonstre a alegada 

hipossuficiência financeira, requisito necessário à análise do pedido, 

sobretudo neste caso, onde o autor é servidor público municipal. Assim, 

determino sua intimação para regularizar o impasse no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando documentos que justifiquem o pleito, principalmente 

cópia dos seus últimos rendimentos, ficando ciente de que o decurso em 

branco do prazo, começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para o 

recolhimento das custas de ingresso, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290, CPC). Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061943-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO SERRANO OAB - SP251664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1062369-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA OAB - RJ161774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA TORRES RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015399-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRO POZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO OAB - PR25751 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o andamento do processo, recolhendo as custas judiciais de 

ingresso para fins de cumprimento do mandado de notificação da parte 

requerida, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) e de 

extinção do feito. Decorrido em branco o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001542-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA 68873360149 (RÉU)

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA (RÉU)

DARCI SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em petição Id. 26813324 a parte requerente pugna pela desistência 

da ação em relação ao requerido Darci Siqueira, bem como o 

prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos. Contudo, 

considerando que já houve citação dos demais requeridos, conforme se 

infere da certidão do oficial de justiça (Id. 9112867), determino sejam 

intimados para se manifestarem acerca da pretensão, tendo em vista que 

a parte autora somente poderá alterar ou aditar o pedido com o 

consentimento da parte contrária, nos termos do art. 329, II, CPC. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060918-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 8h que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061235-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061409-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPAH TECNICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

MAPAH CONTADORES GOIANIA I S/S - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO OAB - GO18154 

(ADVOGADO(A))

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

V MALOUF MOVEIS E DECORACOES LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Citem-se e intimem-se as partes requeridas com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecerem à audiência de conciliação 

designada para o dia 5.5.2020, às 9h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que as 

partes rés poderão manifestar seu desinteresse na autocomposição no 
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prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, 

a manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, as partes requeridas poderão contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060433-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). 

Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029184-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MIRIAN MICHALIZSEN BUSTAMANTE (CONFINANTES)

CLEMENTE JOSÉ PEREIRA (CONFINANTES)

DAIR PITTA (CONFINANTES)

FABRICIO MACEDO NOGUEIRA (CONFINANTES)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, INFORMANDO NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO E 

DOS CONFINANTES, A FIM DE QUE HAJA TEMPO HÁBIL PARA CITA-LOS 

ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO 

MÊS. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022792-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ CARDOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

comparecer à audiência de instrução no dia Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: Instruções/Geral Data: 06/02/2020, a ser realizada sala de 

audiências da 6ª Vara Cível, do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1062369-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA FONTES PUPPIN (AUTOR(A))

NERYE FONTES PERIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA OAB - RJ161774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA TORRES RIBEIRO (RÉU)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1030808-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR RODRIGUES (AUTOR(A))

ROZANA HIPOLITO ANTUNES (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMT IDIOMAS LTDA ME - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Considerando que a parte requerida foi devidamente citada (Id. 

22085313), determino que se cumpra integralmente o ordenado no 

despacho de Id. 25690523, intimando-a para se manifestar acerca da 

pretensão do pedido de extinção. Intime-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022351-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Infere-se dos autos que a carta/citação do requerido foi recebido 

por Elba Ferreira (Id. 12031861), portanto, por terceiro alheio à lide, 

tornando-se, assim, nulo o ato, por ser pessoal a citação, conforme prevê 

o art. 242 c/c art. 248 do Código de Processo Civil. Neste sentido, a 

jurisprudência: "A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao 

disposto no art. 223, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

necessária a entrega direta ao destinatário, de quem o carteiro deve 

colher o ciente. Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor 

tem o ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve 

conhecimento da demanda que lhe foi ajuizada" (STJ-Corte Especial, ED no 

Resp 117.949, Min. Menezes Direito, j. 3.8.05, DJU 26.9.05). "Citação pelo 

correio. Pessoa física. Para a validade da citação, não basta a entrega da 

correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da 

carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo" (RTSJ 88/187, 

maioria) No mesmo sentido: RSTJ 88/187, maioria, 95/391, STJ-RF 351/384, 

STJ-RJTJERGS 172/28 (1ª T., REsp 57.370), JTJ 350/363 (AP 

992.06.034619-0), RT 827/322, RMDCPC 12/117, JTJ 346/122 (AI 

990.09.319623-9). Diante do exposto, determino seja renovado ato, desta 

vez, via carta ARMP, ou, então, por mandado, caso resulte inexitoso o ato. 

Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLIER FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fundamento no art. 145, I, do do Código de Processo Civil, 

dou-me por suspeito para exercer as funções judiciais neste processo e 

determino a remessa dos autos ao meu substituto legal, cabendo à 

secretaria deste juízo tomar tal providência e lançar a anotação 

necessária ao cumprimento desta decisão sempre que houver a 

necessidade de impulso processual até o julgamento final do pedido 

formulado na ação. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000521-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (RÉU)

Outros Interessados:

EMERSON NOGUEIRA AMORIM OAB - 474.260.981-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a empresa autora para, em 15 (quinze) dias, comprovar a 

impossibilidade de pagar as despesas de ingresso em uma única parcela, 

sob pena de indeferimento da pretensão. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLERISTON CESAR LINO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

novamente os documentos contidos no Id. 27655505, tendo em vista que 

estão ilegíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (parágrafo único, do art. 321, CPC). Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A despeito da urgência descrita na peça inicial na realização da 

cesariana, observa-se que mesmo depois de determinado à parte autora 

que juntasse aos autos documentos comprobatórios do risco à sua vida e 

a de seu bebê, tal providência não foi cumprida, vez que os documentos 

juntados não atendem ao que foi ordenado. Por essa razão, antes de 

apreciar a tutela de urgência, dou à autora a oportunidade de regularizar o 

feito, trazendo aos autos laudo médico que ateste o seu real quadro 

clínico. Cumprida a providência, imediatamente conclusos. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035618-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ OTAVIO GONCALVES PREZA (EXECUTADO)

MARILI APARECIDA LORENZETTO PREZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 21521233), ordenando a suspensão do 

curso do processo até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do 

art. 313, II Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024662-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA JANAINE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para juntar novamente o Termo de 

Acordo (Id. 26105358), tendo em vista que está incompleto, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos para homologação. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013179-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PEREIRA MIDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que já houve homologação da avença (Id. 

24830398), determino que se cumpra integralmente o ordenado na 

sentença. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038915-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS OAB - MT23409/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (RÉU)

LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 18725668). Intime-se a parte requerente 

para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016766-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. A. D. S. (AUTOR(A))

ELIENE DOS SANTOS ALEXANDRE (AUTOR(A))

VALMIR CARVALHO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILSON RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamento, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002594-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT9196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANNIO BAPTISTA TIBALDI (RÉU)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, via DJE para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da inicial via e-mail: 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação, conforme Provimento nº 56/2007-CGJ. Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015422-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ - EPP (RÉU)

 

Procedo a intimação da advogada da parte autora, via DJE para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da inicial via e-mail: 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação, conforme Provimento nº 56/2007-CGJ. Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013781-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES SOBREIRO OAB - MS13713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. I) Tendo em vista o teor da decisão que constituiu o título executivo 

judicial, expeça-se mandado executivo, para que a executada efetue o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para o cumprimento da obrigação, (art. 

523, § 3º, CPC), lembrando que o pagamento voluntário eximirá o réu de 

custas e de honorários advocatícios, segundo prevê o § 1º, do art. 701, 

do CPC. II) Intime-se a parte exequente para manifestação acerca do ofício 

Id. 15477766. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006727-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON BATISTA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, a fim de que seja realizada busca de 

endereço da parte executada por meio dos Sistemas disponíveis 
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(Bacenjud e Infojud). Obtendo-se novo endereço, cite-se na forma 

determinada em despacho Id. 9277076. Caso contrário, expeça-se ofício 

às concessionárias de serviços públicos, nos moldes requeridos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008833-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA OAB - 869.534.861-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011023-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011812-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031759-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em consulta ao sistema Siscondj, se verifica que o alvará foi 

devidamente expedido e pago conforme comprovante, que ora, determino 

a sua juntada. Desse modo, ordeno o retorno dos autos ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030231-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017466-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO R. DIAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se novamente a parte exequente, desta vez pessoalmente, 

com a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, 

implicará em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.
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Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009700-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD FABRICIO OGALHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME SAAB LANZA OAB - SP358073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE (REQUERIDO)

MIZAEL AGOSTIN (REQUERIDO)

ADALBERTO E S (REQUERIDO)

BIANCA ARAUJO (REQUERIDO)

ANNA EMILIA DE MORAES TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 15651071, cumpra-se como ali requerido. 

Expeça- o necessário. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005639-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029724-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 24735856. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 10h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 2. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015601-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte AUTORA, via DJE, para manifestar-se acerca da Contestação, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015601-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001008-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILSON DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO VICTORIO SANTOS OAB - MS6726 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 9 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037127-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RUBIA MACHADO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN PENTEADO BAGGIO DE CARVALHO OAB - MT20132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO LEITE DE BARROS CARVALHO (RÉU)

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

cumprir a decisão de id. 25558423, comprovando a citação do 

denunciado, no prazo estipulado na decisão . Cuiabá, 9 de janeiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036437-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA SANTANA NUNES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LEAO MARTINS DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido de consulta, via sistema Renajud.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017211-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. O. (REQUERENTE)

LUANA FABIOLA DE OLIVEIRA CORREA E SILVA (REQUERENTE)

M. C. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE OLIVEIRA OAB - 884.326.371-49 (REPRESENTANTE)

JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO OAB - MT25270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026068-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008964-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHANKAN RAMOS SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, expeça-se mandado de citação com AR-MP. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013233-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO JOSE JUCA PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO TERRA TASCA ETCHEPARE OAB - SC24500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004283-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIGA EVANGELISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO QUEIROZ DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamento, nos 

moldes do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003804-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR MUSTAFA FARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que o prazo de suspensão pretendido já se 

exauriu, determino seja intimada a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006363-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CINTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Devolva-se a deprecata à comarca de origem com nossas 

homenagens.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008401-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEFFANY FERREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

JENIFFER RIBEIRO DE CARVALHO (AUTOR(A))

KELLEN CAROLINE FERREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEITE DA SILVA (RÉU)

IRENE MARIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido de consulta de endereço, devendo primeiramente 

ser a busca realizada via Sistemas Infojud e Bacenjud. Obtendo-se novo 

endereço, cite-se na forma já ordenada. Caso contrário, expeça-se 

ofícios, conforme requerido pela parte autora. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032775-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (EXECUTADO)

MATIAS BORGHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, cumpra-se como ali requerido, 

procedendo-se à consulta de endereço, via Sistemas Infojud e Bacenjud. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1036429-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SANTOS ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT10788-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a requerida, com urgência, para se manifestar acerca da 

petição de Id. 27657097.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000862-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIANA REGINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017247-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE PINHO MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, devendo a busca de endereço ser realizada 

primeiramente via sistemas Infojud e Bacenjud. Localizando-se novo 

endereço, expeça o correspondente mandado. Caso contrário, seja 

realizada busca junto aos cadastros de órgãos públicos e 

concessionárias de serviços públicos. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010250-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido retro, ordenando a realização de consulta via 

Sistema Infojud, a fim de se obter o endereço atualizado da parte 

executada. Constatando-se tratar do mesmo endereço já realizado a 

diligência, intime-se a parte exequente para, em 10 (dez) dias, se 

manifestar no que entender de direito para o prosseguimento da 

execução. Decorrido prazo, conclusos. Por outro lado, localizando-se 

novo endereço, cite-se, por mandado. Indefiro o pedido de expedição de 

ofícios às fornecedoras de serviços de energia, água e telefonia, uma vez 

que tal providência compete à própria parte exequente. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1005480-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA PEREIRA LUCAS (REQUERIDO)

DARCY MACIEL COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS CORTES OAB - MT17750/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte autora sobre a devolução da carta precatória, 

bem como para requerer o que entender de direito, o prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030089-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ALTOS DE CHAPADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE LEITE CARAMES (EXECUTADO)

ABEL DOVAL CARAMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tendo em vista que a data final para pagamento, conforme 

acordado entre as partes, já se exauriu (julho/2019), antes da 

homologação pretendida, determino seja a parte exequente intimada para 

informar se houve quitação para fins de extinção da execução e não 

suspensão, como requerido, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAYNE KATRYNE NEVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido retro, expeça-se o correspondente mandado de 

citação. Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017768-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002160-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE VARGAS BITTENCOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS SANTIAGO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARY TERRA LIMA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora para informar o endereço 

correto para citação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido em branco o 

prazo, devolva-se a deprecata à Comarca de origem. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022019-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA MARIA CORREIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 18044220, expeça-se o correspondente 

mandado. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041259-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (REQUERIDO)

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (REQUERIDO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cumpra-se conforme deprecado. Após, devolva-se a deprecata à 

comarca de origem. Comunique-se ao juízo deprecante.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032537-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO SALES DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES OAB - MT15620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO SUBTIL DE ALBUQUERQUE LEAO (RÉU)

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3618-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021227-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REDCOOP MEIOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017375-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017401-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031079-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, determino seja 

ela intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000219-94.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE SOUZA ANDRADE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - MT17348-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da pretensão 

exposta da peça de Id. 21469125. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032014-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSYA SANTOS ZIMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029860-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON CLEITON DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002043-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA TRIANON DE RONDONIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGDA REGINA MORILLAS CUNHA OAB - RO227 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido formulado pelo autor, designando a audiência de 

conciliação para o dia 4 de maio de 2020, às 12h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 2. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032875-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006287-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Defiro o pedido Id. 13743308, determinando a intimação da parte ré 

para, em 15 (quinze) dias, trazer aos autos o contrato original descrito na 

peça de defesa. Decorrido o prazo e ouvida a parte autora, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003349-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025181-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUSA LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1021556-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MATSUMOTO RECH OAB - SP315093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se processo na ordem cronológica de julgamento, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1033649-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GOMES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BETWEL MAXIMIANO DA CUNHA OAB - MS15448 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000717-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOARES ORIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022742-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003541-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

tornavoi assesoria juridica (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005112-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ENRIQUE NUNES SANTALUCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos. Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamentos, nos 

termos do art. 12, do CPC. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017953-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT0018227A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILANE LIMA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... Infere-se dos autos que, em razão da ausência de pagamento e da 

propositura de embargos monitórios, constituiu, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC), conforme exposto na decisão do Id 

8161132, o que impunha o prosseguimento do feito nos moldes previstos 

no art. 523 e seguintes do CPC, com a intimação pessoal da parte 

devedora, via Carta/AR, para pagamento da dívida, uma vez que não 

constituiu advogado. Contudo, erroneamente, a secretaria expediu 

carta/intimação da exequente para impulsionar o processo. Assim, 

determino seja intimada pessoalmente a parte devedora via Carta/Ar/MP 

para que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro, desde já, a multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, 

de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035102-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMATIC DA AMAZONIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Intime-se a parte contrária para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a impugnação à reconvenção, nos termos do art. 351, do CPC. 

Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003337-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO APARECIDO FERREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

POLLYANA INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA. - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA AZUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em cumprimento à carta precatória, designo para o dia 28 de abril 

de 2020, às 16h, a audiência para oitiva das testemunhas Elias Medeiros e 

Ezequiel Rodrigo Medeiros. Comunique-se ao juízo deprecante. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031366-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBERSON FONSECA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13723805. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 2. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em complemento a decisão anterior, em razão da urgência, deverá 

ser cumprido por oficial de justiça plantonista. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036694-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE FATIMA PELISSARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS MOREIRA MACIEL OAB - MT0015392A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D BORBA FERREIRA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13819965. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 12h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 2. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039284-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE REWEL BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 20636943. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 8h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 3. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 487 de 2237



Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006172-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. M. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. V. S. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a 

peça de defesa Id. 15614632, no prazo legal. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013781-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MOTION DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON ALVES SOBREIRO OAB - MS13713 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos INTIMANDO a parte Autora para para que traga 

planilha de cálculo atualizada, no prazo legal . Cuiabá, 15 de Agosto de 

2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030231-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE EVELYN MORAES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026569-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZM ADMINISTRACAO EM ARTES CULTURA ESPORTE E RECREACAO 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL 

ASIA LP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos à Execução” opostos por SÃO BENEDITO 

FITNESS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em antecipação de tutela, a suspensão da execução. 

A embargante alega ser nulo o título executivo, sendo patente o perigo de 

dano, já que a constrição de seus bens acarretará excessiva privação de 

seu patrimônio, sem justo motivo. Pede, pois, a concessão da medida 

antecipatória. É a síntese. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo 

assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de 

urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De outro lado, o art. 919, 

do referido instituto processual civil, estabelece que “os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo”, salvo se garantido o juízo, 

mediante pedido expresso da parte e preenchidos os requisitos para 

concessão de tutela provisória (§ 1º). No caso em tela, não se vislumbra, 

em cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que a alegada 

nulidade/inexigibilidade do título executivo demanda melhor exame, não 

sendo possível, nesse momento, reconhecer a possibilidade de decisão 

favorável à executada antes de estabelecido o contraditório. Além disso, o 

juízo não se encontra seguro, pois não houve penhora nos autos 

executivos e os bens indicados para esse fim foram tidos por ineficazes, 

assim também não ocorrendo oferta de caução por parte da embargante, 

o que desautoriza a aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo 

Civil. Oportuno transcrever aqui o posicionamento dos processualistas 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o 

tema: “Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos 

embargos. A relevância dos fundamentos dos embargos está na 

existência de possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. 

A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável 

probabilidade de julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de 

efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia 

da execução por penhora, depósito ou caução.[1] Como se vê, para a 

suspensão dos embargos e dos seus efeitos, é imprescindível o 

preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, além 

da garantia da execução, o que não se verifica nos autos, cumprindo 

salientar, ainda, que não foram evidenciados elementos que apontem para 

o perigo de dano, pois eventual subtração do patrimônio da parte 

executada/embargante, por si só, não enseja prejuízo irreparável. Pelo 

exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo os embargos 

à execução, sem o efeito suspensivo, salientando que a decisão acerca 

dos efeitos dos embargos poderá ser modificada a qualquer momento, 

mediante requerimento da parte, devidamente motivado e fundamentado 

(art. 19, § 2º, CPC). Intime-se a parte embargada, com prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 2015, p. 859.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025161-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISANDRO CARLOS JULIO OAB - SP265662 (ADVOGADO(A))

JOAO GIMENEZ FILHO OAB - SP294365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. D. A. TEIXEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, qualificada 

nos autos, propõe a presente "Execução de Título Extrajudicial" em face 

de V. G. COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA LTDA, cujo valor 

exequendo foi liquidado de forma parcelada pela executada. A exequente 

concorda tacitamente com o parcelamento, requerendo o levantamento 

das parcelas pagas. É a síntese do necessário. Decido. Comprovado nos 

autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução. Expeça-se 

alvará em favor da exequente, conforme conta bancária informada em 

petição Id. 20714887. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte autora pugna pela produção de outras provas, determino 

seja intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Ao 

final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033464-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAHAM KHALIL WIHBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES OAB - MT8577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com fulcro no art. 12 do Código de Processo Civil, determino seja 

o processo incluído em ordem cronológica para proferir sentença. 

Cumpra-se e cientifiquem-se as partes.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022727-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARIA FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA SANTOS DE JESUS FIGUEIRA (EXECUTADO)

FABIO CARNEIRO FIGUEIRA (EXECUTADO)

GISLAINE CRISTINA ROCHA MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCELO ERLY ALVES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as parte(Id. 26675815), ordenando a suspensão do curso 

do processo até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do art. 

313, II Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002657-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACHADO DE SIQUEIRA (EXEQUENTE)

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte executada, conforme 

ordenado na sentença de Id. 26028874.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031405-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA KEYLLA DE OLIVEIRA OAB - 297.375.948-00 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030766-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN JUNIOR LISBOA (AUTOR(A))

ERENILDES TAQUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

ERIKA TAQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALISSON COSME TAQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Associe-se este processo ao de n. 1013100-35.2019.8.11.0041. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, uma vez que o processo não foi localizado no 

Sistema de Solução de Conflitos, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 
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ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013235-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE A. G. GUIZARDI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em petição de Id. 22239811 a parte exequente apenas noticia a 

quitação do débito e pleiteia a extinção do feito, nos moldes do art. 487, III, 

"b". Todavia, não junta nos autos nenhum documento comprobatório, o que 

impossibilita a análise quanto ao pedido. Desse modo, determino a 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos documentos comprobatórios acerca da quitação do débito. 

Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005989-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI OAB - MT15661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESIONE FLORENTINO DE ARAUJO (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para manifestar 

referente a certidão do oficial de justiça, no prazo legal. Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023506-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

KELCIA LUZIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL BRASIL CLUBE DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA VERA FERREIRA DA ROSA OAB - SC16585 (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES CHAVES OAB - RS55925 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024051-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LAUREANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023782-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIL DA SILVA SANTOS OAB - 002.706.381-05 (REPRESENTANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025290-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024815-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IGOR SOUSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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ANTONIA NASCIMENTO SOUSA OAB - 925.029.203-10 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033958-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. J. MOSCHINI EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT13216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REU)

EMILIE GRACIE ZATTAR DE ARRUDA (REU)

FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002524-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerente, via DJE para 

manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003993-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (REU)

B.O INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 13 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004282-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017829-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ENRIQUE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019464-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARIA LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIVANIA LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCINILDA DA SILVA LUCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BORTOLINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRADESCO SEGUROS S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Cuiaba Prefeitura Municipal (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017738-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA TEODORO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1011242-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VARGAS PAVLAK (EMBARGANTE)

SANDRA JACIARA HORTOLAN PAVLAK (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CESAR NEPONUCENO (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006036-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO LUIS TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1047415-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE JESUS SILVA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (OPOSTO)

CARLOS SOARES PROFESSOR (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007561-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUEINETE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017024-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005057-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FRANCISCO LEITE TORRES (AUTOR(A))

ADRIANA FRANCISCA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009257-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHIEINY KETHUNY FONSECA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019094-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017613-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002365-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL PEREIRA DA SILVA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022571-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON CONSOLINI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO os autos para intimação da parte Autora através de seu 

patrono, para manifestar acerca do não comparecimento na perícia 

designada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023171-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VARJAO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000944-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011900-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004462-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ LEMES DA SILVA (EXEQUENTE)

JOHANNES DOS SANTOS ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006659-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016037-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031326-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAMELA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038600-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSQUEM DA SILVA (EXECUTADO)

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (EXECUTADO)

MARGARIDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS XAVIER LIMA NETO OAB - MT13649-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

comprovante de diligência do oficial de justiça, para cumprimento do 

mandado a ser expedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018506-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022667-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL JUNIOR JESUS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014007-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILCA SEIXAS SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028377-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIEL DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035259-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA ROBERTANIA DIAS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030870-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE CORDEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006588-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CLAUDIA NAMAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004184-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038087-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES LIDIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018305-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHANDECLE GONCALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034474-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025276-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANNI CURVO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BODYCHEF FRANQUEADORA DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 

(REU)

G. J. RESTAURANTE E FAST FOOD SAUDAVEL LTDA (REU)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (REU)

MICHELLY MOURA MATOS (REU)

GPD INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028834-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDVALDO SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031647-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO MARCELO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008883-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA OAB - GO31444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT16735-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Ré, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009340-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMBERG BALIEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

e documentos de Id. 21405164, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008356-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FREITAS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

e documentos de Id. 27795235, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023735-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SETUBA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

e documentos de Id. 27556008, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010735-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARQUES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida em 3 de 

dezembro de 2019 (Id. 26792641). Após, conclusos. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011492-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA POLCINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante o teor da certidão de Id. 21342305, designo a audiência de 

conciliação para o dia 26 de junho de 2020, às 8h15min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 5. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038111-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NUNES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035913-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BATISTA CANTANHEIDE DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se novamente o Sr. Perito para indicar dia e hora para o 

início dos trabalhos periciais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012206-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001105-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ASSIS SANTIAGO OAB - 001.326.981-02 (REPRESENTANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização do 

processo no sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de que 

o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001344-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES DE BRITO DOS SANTOS OAB - 006.185.812-94 

(REPRESENTANTE)

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização do processo no 

sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040851-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BISSOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para indicar novo endereço para citação 
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da parte requerida, conforme ordenado na decisão de Id. 20227632.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015774-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIMAR COMERCIO DE ROUPAS,CALCADOS, PERFUMARIA E ACESSORIOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... I) Recebo a petição inicial e defiro o prazo de 05 (cinco) dias para 

o depósito pretendido, conforme o inciso I, do art. 542, Código de 

Processo Civil. Cite-se o requerido para levantar o depósito ou oferecer 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, o que dispõe o art. 

544 e parágrafo único, do referido instituto processual civil. II) Restando 

demonstrado que as receitas da empresa autora são menores que os 

passivos, assim se indeferindo do Id 20069557, defiro a gratuidade da 

justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). III) Associe-se este processo 

ao de n. 1038003-71.2018.8.11.0041.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061943-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO SERRANO OAB - SP251664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada pela secretaria deste juízo, uma vez que tal providência não foi 

possível ser realizada por este juízo, em virtude de o processo não ter 

sido localizado no Sistema de Solução de Conflitos, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000920-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Segundo prevê o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, que só 

será indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos (§ 2º, art. 98). No caso em apreço, a requerente, apenas 

requereu o deferimento do benefício, mas não juntou qualquer documento 

que demonstre a alegada hipossuficiência financeira. Assim, determino 

seja intimado a requerente para demonstrar o preenchimento dos 

pressupostos necessários ao deferimento do benefício ou, então, recolher 

as despesas de ingresso da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031759-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se integralmente o ordenado no despacho de Id. 

27887061.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025161-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISANDRO CARLOS JULIO OAB - SP265662 (ADVOGADO(A))

JOAO GIMENEZ FILHO OAB - SP294365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme 

ordenado na sentença de Id. 27895649. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012332-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT0011406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 18089251. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 12h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014051-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES GERBASI OAB - SP300019 (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE CARLOT (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido de Id. 16856910, ordenando a realização de 

consulta via sistema Renajud. Quanto ao pedido de expedição de ofício, 

cumpre esclarecer que tal providência compete à própria parte autora. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038938-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR DELBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Considerando a informação contida nas contrarrazões aos 

embargos de declaração de que há conexão entre a presente ação e 

outras três ajuizadas pelo embargante e que tramitam perante os Juízos 

da 5ª e 9ª Varas Cíveis desta Comarca, determino seja intimada a parte 

embargante para se manifestar a esse respeito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015251-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006983-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIA LIMA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o decurso assinalado no despacho de Id. 27261478.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se novamente a parte autora, desta vez pessoalmente, com 

a advertência de que a não manifestação no prazo de 5 dias, implicará em 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, § 

1º, do CPC. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017949-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 15814038. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 8h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 5. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001313-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se o vencimento e/ou pagamento da guia referente às 

despesas de ingresso, vindo-me, após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012668-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL BENEDITO OLIVEIRA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido na peça do Id 14586000, citando-se a 

parte devedora por hora certa, observando-se as normas do art. 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil, lembrando que a par e exequente 

fornecerá os meios necessários ao cumprimento do ato. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000292-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIENES ROSA DO CARMO (REU)

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido de Id. 15204109, proceda-se à consulta de 

endereço da parte requerida via Sistemas Infojud e Bacenjud. Obtendo-se 

novo endereço, cite-se por mandado, nos moldes já ordenados em 

despacho inicial. Caso o endereço obtido seja o mesmo já diligenciado, 

ouça-se a parte requerente em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001395-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 4 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005851-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENARIA BARRETO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001770-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SELK TEIXEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES FERNANDEZ OAB - SP155897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com fulcro no art. 1º, do art. 545 do CPC, determino o 

levantamento, pela parte requerida, da quantia consignada, por ser 

incontroversa, transferindo-a para conta bancária a ser informada nos 

autos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030799-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037519-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ENODINA PEDROSO DUARTE (REU)

ESPÓLIO DE ROQUE JOSÉ DUARTE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13490148. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h30min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018030-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO JOSE PINTO LOPES (REU)

RICARDO JOSE PINTO LOPES (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Indefiro o pedido de suspensão, tendo em vista que o prazo de 15 

(quinze) dias pleiteado já se exauriu. Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, requerer objetivamente o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033792-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA HONORATA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a peça de 

defesa, em 15 (quinze) dias, bem como a respeito dos documentos com 

esta carreados (art. 437, § 1º, e art. 350, ambos CPC). Constata-se tratar 

aqui de processo que comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de outras provas para o desate da lide, nos termos 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se sua inclusão na 

ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes 

pugnam pela produção de outras provas, determino sejam intimadas para 

assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, 

fundamentadamente, a necessidade da dilação probatória. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022751-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Inclua-se o processo em ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença, cientificando-se as partes (art. 12, CPC). Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019929-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY WILLIAN SANTOS DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 11 de junho de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 
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20823175. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033147-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS DE ALENCAR CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13724994 . Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 10h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014094-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSUMATRA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RICARDO DE SOUZA OAB - SP291333 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL OAB - SP287799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Restando demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira 

da parte autora, defiro a gratuidade da justiça pleiteada, ordenando seja 

cumprido o despacho inaugural, citando-se a parte requerida nos moldes 

deprecados, devolvendo-se, após, a deprecata. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038682-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RIBEIRO RAIMUNDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida não foi intimada 

acerca do despacho de Id. 23656955. Desse modo, determino seja 

imediatamente intimada para se manifestar acerca do pedido de 

desistência. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032802-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000486-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ARTUR DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com fulcro no art. 12 do CPC, determino seja incluído o processo 

em ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002391-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIR DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 14544477. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 10h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038662-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PACHECO LOBATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida não foi intimada 

acerca da sentença proferida em 30 de outubro de 2019, providência que 

deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, determino seja 

imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 19863389. Decorrido o 

prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022524-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONDINA ANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre os documentos e 

fotografias anexados com a peça do Id 13601340, em 15 dias (art. 437, § 

1º, do CPC). Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034496-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA TERESA ROMAN PSENDZIUK - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES LIMA OAB - MT0013721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCHINI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT14630-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte ré para se manifestar sobre a impugnação à peça de 

defesa, bem como a respeito dos documentos carreados com aquela (Id 

12521747 e seguintes), em 15 dias (art. 437, § 1º, do CPC). Decorrido o 

prazo, conclusos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras 

provas para o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de 

julgamentos. Todavia, tendo em vista que as partes pugnam pela produção 

de outras provas, determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, 

no prazo comum de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a 

necessidade da dilação probatória. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARAKANA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 14540731. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025994-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL OLIVEIRA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000622-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041442-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WT RAMOS COMERCIO DE ACAI E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS OAB - MT6974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

luciane de almeida (REQUERIDO)

joaquim xavier da silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 20401102. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 11h30, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010532-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 
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acerca da sua nomeação, conforme ordenado do Id. 19953443. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004684-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009080-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE ADRIANE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se como requerido na peça de Id. 27033513, intimando-se 

a parte autora para se pronunciar a respeito do que ali se pretende, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017020-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BUENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se como requerido na peça de Id. 25520508, intimando-se 

a parte autora para se pronunciar a respeito do que ali se pretende, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023639-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO TORRES DO PARQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 25041750. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 12h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 4. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005660-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005681-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ARRUDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se como requerido na peça de Id. 23902395, intimando-se 

a parte requerida para se pronunciar a respeito do que ali se pretende, em 

15 (quinze) dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037567-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DA LUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILVA BARBOSA OAB - MT23271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ANTÔNIO ALVES PARAÍSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos... Tendo em vista a inércia do terceiro possuidor do veículo, que 

citado por edital, não se manifestou, nomeio-lhe a Defensoria Pública como 

curadora especial na pessoa de um dos seus representantes legais que 

oficia perante esta vara, a quem deverá ser dada vista dos autos para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

e depois de ouvida a parte autora em igual prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025467-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI JOSE DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Arquive-se o processo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032481-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA APARECIDA AUGUSTA ORMOND VILA NOVA (REQUERENTE)

DANIEL VILA NOVA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PEREIRA SEBA OAB - MT8722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 26083214. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 8h30min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 5. Citem-se as partes requeridas nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005555-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

e documentos de Id. 26881213, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034213-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SILVA XAVIER (AUTOR(A))

CINTHIA DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição 

e documentos de Id. 27911157, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013486-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCELO COELHO MONCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se como requerido na peça de Id. 26378163, intimando-se 

a parte autora para se pronunciar a respeito do que ali se pretende, em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030630-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NALON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 12001678. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 5. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026671-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CIQUINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO PENOFF DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Segundo se infere da certidão do Id 13768694, de 20.6.2018, o 

AR expedido para citação da parte requerida não retornou, impondo-se a 

repetição do ato com a expedição de nova correspondência, desta vez, 

considerando o longo tempo decorrido, apenas para citação do requerido 

para, querendo, contestar o pleito no prazo legal, o que ora determino. 

Uma vez citado e/ou decorrido o prazo para defesa, à parte autora para 

se manifestar em 15 (quinze) dias, retornando, após, conclusos os autos. 

Cumpra-se e intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048335-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOEDIL ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

BARTOLINO FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIB JAOUDATH HARAOUI (REU)

SOUAD ADIB HARAOUI (REU)

Outros Interessados:

Edmur Rodrigues Faria (CONFINANTES)

Francisco de Almeida (CONFINANTES)

ELAINE CRISTINA CALACA DA CRUZ (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Aguarde-se a realização da audiência de conciliação agendada 

para o dia 3 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003244-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE PRIMAVERA DO 

LESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO REDITON LIMA CRUZEIRO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Com fulcro no art. 12 do CPC, determino seja incluído o processo 

em ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016547-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA TEREZINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT22528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a contestação, bem 

como a respeito dos documentos carreados, em 15 dias (art. 437, § 1º, do 

CPC). Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Cumpra-se. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034420-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMBERG DE FIGUEIREDO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETULIA MARIA DA SILVA (REU)

GERALDINO CASTRO FARIAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 11792177. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h30min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 5. Citem-se as partes requeridas nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1003146-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

CHRISTIANE DE CASSIA LOPES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALEM ZUGAIR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido na peça do Id 12453221, 

notificando-se pessoalmente o interpelado através de mandado, devendo 

o meirinho encarregado do ato processual se atentar para o fato de que 

os interpelantes disponibilizarão os meios necessários ao cumprimento da 

diligência, conforme afirmado na referida petição.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004102-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON OAB - MT25838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Defiro o pedido formulado no Id 20871900, designando a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil 

para o dia 4.5.2020, às 11h30min, na Sala 4, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 
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obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031150-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUZA ALVES OAB - MT20286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE MAHARA ANDRADE (REU)

SIVALDO ANTONIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13583456. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 10h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 5. Citem-se as partes requeridas nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026359-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971-O (ADVOGADO(A))

BARBARA DO CARMO SPOSITO OAB - MT25031-O (ADVOGADO(A))

GRAZIELLA PAES MAIOLINO OAB - MT17622-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MLG DISTRIBUIDORA IMPLANTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13898261. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 10h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 5. Cite-se a parte requerida no 

endereço indicado na peça de Id. 13422720. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029518-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA SOUZA DE AZAMBUJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEIL CONCEIÇÃO DOS SANTOS (REU)

ODEIL CONCEICAO DOS SANTOS EIRELI - EPP (REU)

VITOR BENEDITO DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Defiro o pedido formulado no Id 13730492, designando a nova 

data da audiência de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil para o dia 4.5.2020, às 10h, na Sala 5, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, lembrando que a parte 

autora oferecerá os meios necessários ao meirinho para o efetivo 

cumprimento do ato, conforme asseverado na referida peça processual. 

Citem-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039591-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVAN COSTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em que pese tenha sido determinada à parte autora a nova juntada 

de Boletim de Ocorrência, verifica-se que o documento contido em Id. 

23727802, embora parcialmente cortado, possui dados suficientes à 

identificação da vítima, dos fatos afetos ao acidente de trânsito e à data 

do ocorrido, permitindo, assim, o deslinde da lide. Assim, em 

prosseguimento ao feito, determino a citação da parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de junho de 2020, às 8h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 5 

(art. 334, CPC), na forma recomendada no Ofício Circular n. 52/2019 – 

CEJUSC (endereço eletrônico: citação.intimação@seguradoralider.com.br), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe 

(§ 3º, art. 334). Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001445-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEVALDO VIANA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001539-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY CRAVEIRO VERLANGIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC) Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001550-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI RODRIGUES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO ESTEVAO DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 12h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, 

art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028227-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUADILSON BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028227-13.2019.8.11.0041. VISTOS ETC 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão 

do ônus da prova, o artigo 373, § 1º, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: “§1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90), assim dispõe: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus 

da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do 

Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, concedo a 

inversão do ônus da prova, em razão da patente vulnerabilidade da parte 

Autora. Designo a audiência conciliatória para o dia 14/10/2019, às 08h30, 

que será realizada na sala 03, no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal, Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575 (art. 334 do CPC). 

Cite-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, § 8º, CPC). A parte Autora será intimada na pessoa de 

sua procuradora, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). As partes, em audiência, 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§ 9º, do CPC). Int. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de julho de 2019. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1047845-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER LUIZ CANALE OAB - RS50245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PORTO MOUSSALEM (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre a correspondência devolvida, bem como informar o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049719-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MAGALHAES PEREIRA SIMAO OAB - MG120247 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038048-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIVONE LEITE DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028223-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomar ciência da 

data da perícia agendada pelo perito. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028223-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação dos advogados das partes, para tomar ciência da 

data da perícia agendada pelo perito. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025795-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUND AUGUSTUS ZANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA OAB - SP240050 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EXECUTADO)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647-B 

(ADVOGADO(A))

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pelos 

executados Valmir Domingos Locateli e Lorena Neusa Boff Locatelli em 

face do despacho inaugural proferido na execução de título extrajudicial 

que ordenou sua citação, por precatória, para pagamento da dívida 

exequenda no prazo de 3 (três) dias (art. 829, CPC), sob pena de penhora 

e avaliação. Afirmam os embargantes que, pelo que se infere da parte 

final da peça primeira, o exequente requereu expressamente a sua 

citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem a entrega de 

15.646,1453 (quinze mil, seiscentos e quarenta e seis sacas de soja, mais 

a fração de saca de 0,1453), sob pena de reversão em perdas e danos. 

Contudo, diz que no despacho inaugural, ao contrário do requerido na 

petição inicial, foi determinada a citação pagamento da dívida no prazo de 

3 (três) dias, na forma do art. 829 do CPC, expedindo-se, para tanto, o 

correspondente mandado, que está sendo cumprido perante o juízo 

deprecado. Requerem sejam acolhidos e providos os embargos para o fim 

de sanar a omissão/contradição e, por consequência, declarar nula a 

citação efetivada, bem como esclarecer se a presente ação refere-se à 

execução para entrega de coisa incerta ou execução para pagamento de 

quantia certa. O embargado/exequente diz inexistir o vício apontado e 
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afirma que os embargos são procrastinatórios, pugnando, assim, peno 

não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com os 

documentos anexados nos autos, os executados foram citados nos dias 

16 e 17 de setembro de 2019, consoante se observa da certidão da oficial 

de justiça encartada na carta precatória n. 1005347-30.2019.8.11.0040 e 

que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT (página 

102), e os embargos de declaração protocolizados em 23.9.2019, 

exatamente no último dia do prazo, portanto, tempestivamente. Superada 

tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito dos embargos, o 

que ora se passa a fazer, assinalando-se que, segundo a inicial da 

execução de título extrajudicial, os executados/embargantes confessaram 

ser devedores da obrigação certa, líquida e exigível de entregar aos 

exequentes 14.718,1496 sacos de soja em 9 (nove parcelas) anuais de 

1.635,3498 sacos, mas deixaram de honrar a obrigação a partir da quarta 

parcela. Por essa razão, foi requerida a intimação dos executados para 

entrega aos exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

convencionada na Confissão de Dívida, do equivalente a 15.646,1453 

(quinze mil, seiscentos e quarenta e seis vírgula um quatro cinco três) 

sacos de soja de 60 Kg cada, sob pena de a obrigação reverter-se em 

perdas e danos na forma do art. 809 do CPC. Contudo, o despacho 

inaugural foi proferido com base no art. 829 do Código de Processo Civil, 

como se se tratasse de execução por quantia certa, ordenando-se a 

citação dos devedores para pagamento da dívida exequenda no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de penhora, em flagrante contradição com o que 

se requereu na peça madrugadora, estando tal ordem judicial sendo 

cumprida pelo Juízo da Comarca de Sorriso-MT. Nenhuma dúvida resta 

sobre a existência do vício apontado, já que a execução de título 

extrajudicial refere-se à execução para a entrega de coisa certa 

(15.646,1453 – quinze mil, seiscentos e quarenta e seis vírgula um quatro 

cinco três) sacos de soja de 60 Kg cada, que possui rito processual 

totalmente diferente da execução por quantia certa, impondo-se, por isso, 

o acolhimento dos embargos para a correção do vício para o fim de 

declarar nulo o referido despacho inaugural e todos os atos 

subsequentes. Em face do exposto, conheço dos embargos e dou-lhes 

provimento para o fim de declarar nulo o despacho inaugural do Id 

21035348, bem como os atos processuais que se seguiram a partir da 

referida decisão, sobretudo a citação efetivada no juízo deprecado, nos 

termos do art. 276 do Código de Processo Civil, restabelecendo aos 

executados/embargantes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação desta decisão, para satisfazer a obrigação, entregando aos 

exequentes (15.646,1453 – quinze mil, seiscentos e quarenta e seis 

vírgula um quatro cinco três) sacos de soja de 60 Kg cada (art. 806, CPC), 

sob pena de busca e apreensão (§ 2º, art. 806) e/ou conversão em 

perdas e danos (art. 809), já que se deram por citados com o seu 

comparecimento nos autos (§ 1º, art. 239, CPC). Decorrido em branco o 

prazo estipulado, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

expedindo-se, para tanto, carta precatória. Oficie-se ao juízo deprecado, 

solicitando-se a devolução da precatória, independentemente de 

cumprimento. Cumpra-se e intimem-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014422-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIR ADOLFO WILLRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028140-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para juntar 

o substabelecimento referido na petição de ID 26497413 e efetuar o 

depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036451-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013233-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO JOSE JUCA PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO TERRA TASCA ETCHEPARE OAB - SC24500 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014896-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - RS56220 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE DUARTE DE ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - PJe CERTIDÃO CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. Referência: Processo nº 1014896-66.2016.8.11.0041 

Espécie: [Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano 
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Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Rescisão do contrato e 

devolução do dinheiro, Substituição do Produto]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) AUTOR(A): GILMAR ANGELO REU: MERCEDES-BENZ DO 

BRASIL LTDA. Certifico que, procedi novamente à intimação do perito para 

designar data e hora para realização da perícia. Assinado Digitalmente 

Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008992-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO NUNES DE SIQUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007675-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIB MANOEL MENDES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES CARVALHO OAB - MT25052/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - PJe CERTIDÃO CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. Referência: Processo nº 1007675-27.2019.8.11.0041 

Espécie: [Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]

->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) AUTOR(A): CLEIB MANOEL MENDES DE 

JESUS REU: SEGURADORA LÍDER Certifico que, procedi à intimação do 

perito via email para designar data e horário para a perícia. Assinado 

Digitalmente Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022460-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE GRACIANA GUIMARAES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 23 de outubro de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 

19825206. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 31 de outubro de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 

25653783. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009599-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 30 de abril de 2019, providência 

que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, torno sem 

efeito a decisão de Id. 21028301 que recebeu o cumprimento de sentença 

e determino seja imediatamente intimada acerca da sentença (Id. 

19740586). Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048827-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DANILA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Oficie-se a Caixa Econômica Federal, solicitando-se informações 

quanto a existência de saldo disponível em nome da de cujus Sra. Maria de 

Lourdes de Souza, inscrita no CPF n. 745.369.319-53, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, ouça-se a parte autora em igual prazo. Decorrido o 

prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1048113-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDINELIA CANDIDA FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN REIS E PAIVA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos... Intime-se novamente a parte autora para dar cumprimento ao que 

se determinou no despacho inaugural. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030760-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYKHAEL HANNA MADY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIMONIO INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a contestação e os 

documentos com estas carreados, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035850-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID LONGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035730-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA LIRIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejas intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003400-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA DE ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte autora pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028001-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015760-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MUSSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEIXOTO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Observa-se dos autos, mais precisamente da certidão do Id 

14027891, datada do dia 5.7.2018, e dos atos posteriores, que o mandado 

de citação da parte ré foi entregue ao oficial de justiça Maurício Dellafina 

em 5.3.2018 e, apesar de cobrada a devolução em 6.6.2018, até a 

presente data o servidor não se dignou em devolver o mandado ou prestar 

qualquer esclarecimento, há quase 1 (um) ano, extrapolando, em muito, o 

prazo de cumprimento da ordem judicial. Assim, determino seja renovado o 
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ato de intimação do servidor para imediata devolução do mandado 

devidamente cumprido, bem como a extração de cópias das peças 

correspondentes, a partir da entrega do mandado, para serem enviadas 

ao MM. Juiz Diretor do Forum para as providências pertinentes. Cumpra-se 

e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001198-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARINHO RIBEIRO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejas intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026491-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIME SALES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido de consulta de endereço do executado CIJ Imóveis 

LTDA, via sistema Infojud. Obtendo-se novo endereço, cite-se por 

mandado, nos moldes já ordenados em decisão de Id. 11617430. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005008-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE SANTOS GUGELMIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Inclusa-se o processo em ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença (art. 12, CPC), cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024088-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L V BORGES - TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO DE AZEVEDO OLIVEIRA JUNIOR OAB - MG77241 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Diante da renúncia do mandato outorgado ao advogado Otávio de 

Azevedo Oliveira Júnior (p. 43-45), determino a suspensão do curso do 

processo, bem como a intimação pessoal da parte autora para constituir 

outro profissional no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 76, § 1º, I, CPC). Decorrido em branco o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004847-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada nos endereços indicados na peça de Id. 

22209946. Proceda-se a retificação do polo ativo, conforme pleiteado no 

Id. 14581116. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004821-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004884-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 31 de outubro de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 

25653783. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003885-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANY MURIELL DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 31 de outubro de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 

25653783. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002160-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE VARGAS BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LEMOS CALDEIRA OAB - MS22234 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EPAMINONDAS SANTIAGO MARTINS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ARY TERRA LIMA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora para informar o endereço 

correto para citação, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido em branco o 

prazo, devolva-se a deprecata à Comarca de origem. Cumpra-se

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031139-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DE OLIVEIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038270-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALVES ALMEIDA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Verifica-se dos autos que a parte requerida até o momento não foi 

intimada acerca da sentença proferida em 31 de outubro de 2019, 

providência que deve anteceder à execução da sentença. Desse modo, 

determino seja imediatamente intimada acerca da sentença de Id. 

25653783. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036458-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMI GIDEL CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036054-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERIDO)

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 13441832. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 8h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 6. Citem-se as partes requeridas nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019414-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISANDRA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o pagamento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037296-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA ADRIANA SILVA FORTALEZA OAB - MT12908-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO AUGUSTO DE SOUZA OAB - MT18904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO-ATIVA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 12479052 e reiterado no Id. 

13836376. Designo a audiência de conciliação para o dia 5 de maio de 

2020, às 8h30min, a ser realizada pela Central de Conciliação, na sala 6. 

Cite-se a parte requerida nos moldes já ordenados em despacho inicial. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002458-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (REU)

DIRCEU ARTUR REBEQUI (REU)

MARIA INEZ MARTINS REBEQUI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Face ao teor da certidão aposta no Id 13894181 – p. 122 de que a 

audiência de conciliação designada não se realizou porque na data 

aprazada o expediente forense foi suspenso (Portaria 841/2018-PRES), 

redesigno o ato para o dia 4.5.2020, às 11h, a ser realizada na Sala 7, 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital. Citem-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036058-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BIERHALS ROLOFF (AUTOR(A))

KEILA CEROZINHO ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante o teor da certidão de Id. 27834213. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 6. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007686-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA LUZIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO BARROS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Defiro o pedido formulado pela parte autora no Id 13980294 – 

p.308, determinando a citação do réu na Rua das Palmeiras s/n, bairro 

Massa Barro, CEP 78.200.000, em Cáceres-MT, telefone 99629-7962, a 

ser cumprido por carta precatória, dos termos desta ação, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, que ora designo para o dia 

4.5.2020, às 12h, na Sala 7, a ser realizada na Sala 7, pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital, ), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 
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entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022602-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ALINE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante o teor da certidão de Id. 27839787. Redesigno a audiência 

de conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 6. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial e no endereço indicado na peça 

de Id. 26301232. Intime-se. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041044-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE AUTOPECAS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA ALCANTARA COELHO PRADO OAB - SP188905 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M DE S ARAUJO - COMERCIO DE PECAS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013877-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002637-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR DE AQUINO FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033157-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação, Sala: 

Central de conciliação Data: 16/12/2019 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de 

setembro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043452-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER JOSE SONEGO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051018-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM GUEDES LOBO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035913-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO BATISTA CANTANHEIDE DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ - PJe CERTIDÃO CUIABÁ, 13 de maio 

de 2019. Referência: Processo nº 1035913-90.2018.8.11.0041 Espécie: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, CITAÇÃO]->PETIÇÃO (241) REQUERENTE: 

EDIVALDO BATISTA CANTANHEIDE DE SOUSA JUNIOR REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Certifico que a 

perícia foi designada para o dia 17.06.2019 a partir das 11:45hs ordem de 

chegada, no seguinte endereço; Local: Centro Médico CPA Rua Pelotas, 

Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário) CEP 78.055-100 

fone: (65) 3641-7100 / 9635- 6009 Deverá o periciado levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares(RADIOGRAFIAS) que 

porventura possam ser uteis a confecção do laudo pericial. Assinado 

Digitalmente Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1048723-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA REGINA DE MOURA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para dar 

efetivo andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1027790-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILMA DE OLIVEIRA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017630-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - ME (EXECUTADO)

 

Vistos. Pelo que se infere da petição Id. 17772820, a parte exequente 

pleiteia a realização de penhora “on line” ao Bacen Jud de eventuais 

valores encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada, na pessoa física, requerendo, ainda, a renovação da citação 

da pessoa jurídica. O bloqueio de valores “on line”, previsto no art. 854, do 

CPC, indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade 

executiva. Assim, com fundamento no dispositivo referido e considerando 

que a executada foi citada (10720400), porém não pagou o débito no 

prazo legal, defiro o pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais 

valores existentes em conta corrente em nome de Danielle Cruz do Espírito 

Santos (CPF 011.926.661-00), até o valor de R$ 36.923,49 (trinta e seis 

mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos). Sendo 

irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio. No caso de 

insucesso na diligência, Intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro, ainda, a citação da empresa 

executada na forma pleiteada. Cumpra-se. Intime-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019081-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BISPO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031473-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029122-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DINO DE SOUSA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO BAUNGART OAB - MT15370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar 

sobre a contestação e os documentos que a acompanha, nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004582-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

A. M. Y. (AUTOR(A))

A. M. Y. (AUTOR(A))

ALI YASSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMED ALI HAMMOUD OAB - MT11184-O (ADVOGADO(A))

MARIANA AMICUCCI ALMEIDA DE MANGABEIRA OAB - MT23294/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, 

ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049374-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOBSON OSCAR BOTTOS (EXECUTADO)

APARECIDA PEREIRA DA SILVA BOTTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1048855-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUINTINA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Oficie-se a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, 

solicitando-se informações quanto a existência de saldo disponível em 

nome do de cujus Sr. Dorvalino Silva Santana, inscrito no CPF n. 

620.952.341-20, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ouça-se a parte 

autora em igual prazo. Decorrido o prazo, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000862-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VIANA REGINATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034525-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a peça de defesa e os 

documentos com esta carreados, em 15 (quinze) dias (art.437, § 1º, CPC). 

Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 
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de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026650-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA GIAVAROTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLARIS VEICULOS LTDA (REU)

ELIS REGINA MACHADO TESCHKE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... À parte autora para se manifestar sobre a reconvenção oposta 

pela ré Elis Regina Machado Teschke no Id 13798617 – p. 246, no prazo 

legal. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034896-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, 

determino sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da 

dilação probatória. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024104-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA CRISTINA PIPINO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ENZO VINHOLI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte autora para indicar o endereço do requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037726-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ARGUELHO BEVENUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003967-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIO COSTA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035202-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 520 de 2237



querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036841-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018434-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGIVALDO PEREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006831-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENGUELLY COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018403-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA DE ALMEIDA FERREIRA BASTOS (AUTOR(A))

SHAIANE AMANDA PEREIRA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016031-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERRAZ ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016879-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034669-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KUMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018006-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR VALDEVINO PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027856-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTENOR MOREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019095-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR PEDROSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028681-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018616-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017026-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DIAS MILHOMENS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015992-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MATOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020825-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CHAGAS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018407-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte autora, conforme ordenado 

na decisão de Id. 25315022.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022291-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme 

ordenado na sentença de Id. 25918086.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024271-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY ROBERTO DE CAMPOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Expeça-se o alvará em favor da parte exequente, conforme 

ordenado no Id. 25918074.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035071-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINDO JOSE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

ROSELI ARAUJO DE OLIVEIRA (REU)

JOSE HUMBERTO SILVA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIAN BENEDITO NUNES OAB - MT16602 (ADVOGADO(A))

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ OAB - MT4344-A (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMINE CARNEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NARA SOARES DAMASCENO OAB - CE32106 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007554-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DAMASCENA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Segundo atesta a certidão do Id 13894264 – p.37, a audiência de 

conciliação designada para o dia 2.7.2018 não foi realizada porque 

suspenso o expediente no âmbito do Poder Judiciário (Portaria n. 

841/2018-PRES), impondo-se a designação de nova data, o que ora faço, 

designando-a para o dia 5.5.2020, às 10h, a ser realizada na Sala 6, pela 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, ), advertindo-se as 

partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054709-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (AUTOR(A))

HITER MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PENASSO RIUS (REU)

FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO (REU)

JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA (REU)

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054709-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (AUTOR(A))

HITER MONTEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PENASSO RIUS (REU)

FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO (REU)

JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA (REU)

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054709-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (AUTOR(A))

HITER MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PENASSO RIUS (REU)

FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO (REU)

JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA (REU)

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora , via DJE para , no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da Inicial ao e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação para citar o requerido Felipe Roberto Rius Del Rio.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054709-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (AUTOR(A))

HITER MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PENASSO RIUS (REU)

FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO (REU)

JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA (REU)

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora , via DJE para , no 

prazo de 15 (quinze) dias, enviar o resumo da Inicial ao e-mail 

cba.6civel@tjmt.jus.br a fim de proceder a confecção do Edital de 

Citação/Intimação para citar o requerido Felipe Roberto Rius Del Rio.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062185-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FLORIPES FIGUEIREDO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FIGUEIREDO SOUSA OAB - 654.300.851-20 (REPRESENTANTE)

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 26/05/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017768-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000219-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA DE SOUZA ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS OAB - MT17348-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar sobre a 

petição de ID6040278, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 04 de Agosto 

de 2017 Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006287-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY FARIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 07 de Agosto de 2017 

Thales Barboza Ventorim Rubiale Analista Judiciário 33.994

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1060135-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTO MIGUEL CALIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME (REU)

ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA (REU)

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (REU)

AMILTON BOTTA (REU)

JOEL TAVARES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se a liminar, conforme ordenado na decisão de Id. 

28020781. Após, conclusos para análise quanto ao pedido de consulta de 

endereço formulado no Id. 28061469. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031224-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da concordância da parte autora com o valor 

voluntariamente depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o 

correspondente alvará, arquivando-se, após, o processo. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001613-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ILMA CAMILO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA QUEIROZ DO NASCIMENTO PINHORATI (REU)

RONEY SILVA PINHORATI (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Segundo a qualificação dos autores Ilma Camilo dos Santos de 

Lima e João Ferreira de Lima constante da inicial, estes são, 

respectivamente, servidora pública e agricultor e, mesmo assim, pleiteiam 

a gratuidade da justiça, sem, contudo, carrear com a peça primeira 

qualquer documento que demonstre sua hipossuficiência financeira, 

tampouco o holerite da autora para comprovar seus rendimentos Assim, 

determino sejam intimados para comprovarem, em 15 (quinze) dias, o 

preenchimento dos pressupostos legais, sob pena de indeferimento do 

pedido de gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008015-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON ANTONIO TROMBIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor na 

peça do Id 14141764 de suspensão da consolidação da propriedade e de 

todos e quaisquer atos expropriatórios do bem dado em garantia, tendo em 

vista que o autor só não foi notificado pessoalmente da mora porque se 

mudou de endereço, tendo, por isso, sido notificado por edital extrajudicial, 

segundo atestam os documentos anexados com a peça de defesa. 

Inclua-se o processo em ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1012618-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença, nos termos do art. 12 do CPC, cumprindo salientar que a 

abusividade dos juros anunciada pela ré na peça do Id 14172886 como 

justificativa para o não julgamento antecipado da lide, poderá ser 

comprovada quando de eventual execução de sentença. Inclua-se, pois, o 

processo, em ordem cronológica de conclusão para proferir sentença, 

cientificando-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001313-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora para juntar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, no prazo legal. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029446-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SATEL SAFAR TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR DUARTE MARTINS OAB - MG76864 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 18257122. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 15 de maio de 2020, às 12h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 6. Cite-se a parte requerida nos 

moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040107-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RIBEIRO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Diante da verificação que a parte requerida não foi citada em 

virtude da sua ausência, conforme se verifica do AR juntado no Id. 

18747567, redesigno a audiência de conciliação para o dia 5 de maio de 

2020, às 9h, a ser realizada pela Central de Conciliação, na sala 7. Cite-se 

a parte requerida nos moldes já ordenados em despacho inicial. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035833-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA FRANCISCA SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY OLIVEIRA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro o pedido contido em Id. 26056654. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 5 de maio de 2020, às 9h30min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação, na sala 7. Cite-se a parte requerida nos moldes já 

ordenados em despacho inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031405-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA KEYLLA DE OLIVEIRA OAB - 297.375.948-00 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031405-67.2019.8.11.0041. VISTOS ETC 

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do artigo 99, § 

3º, do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão 

do ônus da prova, o artigo 373, § 1º, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: “§1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90), assim dispõe: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;” A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus 

da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do 

Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, concedo a 

inversão do ônus da prova, em razão da patente vulnerabilidade da parte 

Autora. Designo a audiência conciliatória para o dia 11/11/2019, às 08h00, 

que será realizada na sala 02, no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal, Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575 (art. 334 do CPC). 

Cite-se a parte ré, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da 

audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a 

ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da 

justiça (art. 334, § 8º, CPC). A parte Autora será intimada na pessoa de 

sua procuradora, via DJE (art. 334, § 3º, CPC). As partes, em audiência, 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§ 9º, do CPC). Int. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de julho de 2019. ARISTEU DIAS 

BATISTA VILELLA JUIZ DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038111-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NUNES ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para que 

se manifeste acerca da petição de ID 28026119 e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020, 

Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029489-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte requerida, via DJE, para 

regularizar a representação processual, nos termos do art. 75, VIII, do 

CPC, bem como apresentar o respectivo instrumento de mandato, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029489-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... De acordo com o AR anexado no Id 13132540, a ré A. C. Pardal – 

Distribuidora de Bebidas – EPP, foi regularmente citada em 27.3.2018, mas 

apenas em 24.7.2018, mais de 4 (quatro) meses após, é que propôs 

embargos monitórios, portanto, extemporaneamente, não devendo, por 

isso, ser conhecidos. Logo, impõe-se a automática conversão do 

mandado inicial em mandado executivo, nos moldes do art. 701, § 2º, do 

CPC, determinando seja intimada a parte executada na pessoa de seu 

advogado para que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, 

de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003669-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE (REU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Embora tenha sido juntado o Aviso de Recebimento de id n. 

9258223, observa-se que posteriormente foi constatado pelos Correios 

que o requerido não reside mais no endereço constante no mandado 

citatório. Em assim sendo, entendo que não há que se falar em citação 

válida e, por consequência, em revelia, conforme pretendido pelo autor (id 

n. 9298508). Desta forma, intime o requerente para que promova o 

andamento do feito no sentido de citar o requerido, salientando que poderá 

ser expedida carta precatória para citação via Oficial de Justiça. Com a 

manifestação, venham os autos conclusos para designação da audiência 

conciliatória. Ressalto que para não realização da referida solenidade, 

faz-se necessário manifestação também da parte adversa (art. 334, §4º, 

inciso I, do Código de Processo Civil). Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032945-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Indefiro o pedido de bloqueio da quantia de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) correspondente à multa arbitrada para custeio do tratamento, 

tendo em vista que tal providência só será possível após o trânsito em 

julgado da sentença e, mesmo assim, caso seja mantida por sentença. 

Determino, em atenção à afirmação da autora de que a ré não cumpriu a 

ordem judicial, deixando de proceder o repasse dos valores necessários 

ao tratamento à Clínica Oncomed, seja novamente intimada para fazê-lo em 

72 (setenta e duas) horas, sob pena de majoração da multa aplica, sem 

prejuízo de outras providências necessárias a serem tomadas com vistas 

ao efetivo cumprimento da decisão do juízo, ordenando, desde, já, sejam 

extraídas cópias dos autos e encaminhadas à autoridade policial para as 

providências pertinentes. Na sequência, inclua-se o processo em ordem 

cronológica de conclusão para proferir sentença, nos termos do art. 12 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040851-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BISSOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação Data: 22/04/2019 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 8 de 

fevereiro de 2019, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040851-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BISSOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, Intime-se a parte autora para indicar novo endereço para citação 

da parte requerida, conforme ordenado na decisão de Id. 20227632.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000681-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 17/12/2018, a partir das 08:00 

horas até as 10h30 horas, devendo a parte Autora comparecer no 

seguinte endereço: Rua 24 de Outubro, nº 827, sala 08, Galeria 24 de 

Outubro, Popular - Cuiabá-MT - Tel: (65) 2127-8022. Cuiabá, 14 de 

novembro de 2018, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004699-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE NA PRESENTE DATA INTIMEI O PERITO NOMEADO POR 
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EMAIL PARA INDICAR DATA E HORÁRIO PARA A PERÍCIA.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014896-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANGELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE QUINTANA DA ROSA OAB - RS56220 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE DUARTE DE ARAUJO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 17/02/2020, a partir das 08:00 

horas até as 09 horas, na sede da concessionária Mercedes Benz em 

Cuiabá-MT, em caso de dúvida entrar em contato no Tel: (65) 981181694, 

com o perito José Duarte de Araújo a fim de tratar das diligências a serem 

realizadas. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031644-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA MARIANA MACEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041196-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMIL COMERCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DYEGO NUNES DA SILVA SOUZA OAB - MT14563/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Autora, via DJE para 

enviar o resumo da inicial para o endereço eletrônica 

cba.6civel@tjmt.jus.br , no prazo de 15 dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021265-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002759-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA ALVES DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 de janeiro de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 913160 Nr: 38973-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARTAXO LIMA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENZZO COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LÓRIS AZEVEDO - 

OAB:15.344/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em se tratando de firma individual, para que seja deferida a penhora "on 

line" de valores, faz-se necessário que a parte exequente junte aos autos 

documento comprobatório de que o sócio dos CNPJs é a mesma pessoa.

 Desta feita, determino seja ela intimada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

essa providência, sob pena de indeferimento da pretensão. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 750904 Nr: 2645-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU DE PAULO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:7670/MT

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré a título de condenação, expeça-se o correspondente 
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alvará, tão logo vinculado, arquivando-se, após, o processo com as 

cautelas necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 869652 Nr: 9288-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES DOS SANTOS, ANITA PAES DA 

COSTA, JOSÉ GALDINO DELGADO, MARIA CARVALHO ALVES, MARILZA 

DE SOUZA BARBOSA, MARIA TOZI SANCIÃO, MARLENE MIRANDA DA 

SILVA, NALZIRA MENDES ANACLETO, OLAVO TAMAROSSI, REGINA 

CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos,

Expeça-se o alvará em favor do Sr. Perito, conforme ordenado no 

despacho de fl. 847.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1341855 Nr: 18176-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS YUHITI HIROSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA VENINA ZAQUE, BEATRIZ 

AUGUSTA ZAQUE DE JESUS, PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

V. MARCONDES - OAB:3599 B

 Vistos.

Não havendo questões processuais pendentes de análise, vez que a 

preliminar de ilegitimidade ativa sustentada pela parte embargada é o 

próprio mérito dos embargos e não sendo o caso de extinção do processo 

(art. 354, CPC) ou de julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por 

depender a lide de maior dilação probatória, dou por saneado o feito e 

organizado o processo (art 357, CPC), determinando a produção de prova 

oral e documental.

 Fixo, como ponto controvertido, a comprovação, pelo embargante, da 

propriedade do imóvel objeto dos embargos.

Designo o dia 28 de abril de 2020, às 14h para realização da audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que deverão ser ouvidas as partes, 

bem como as testemunhas tempestivamente arroladas.

 Fica dispensada a intimação das testemunhas, nos termos do art. 455, do 

CPC, cabendo aos advogados das partes cientificá-las acerca do ato 

processual.

 Intime-se, ainda, o embargante para trazer aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o contrato de compra e venda original, bem como da 

declaração de imposto de renda desde o ano de 2010, sob pena de ser 

realizada consulta via Sistema Infojud.

 Deixo para apreciar os demais pedidos formulados pela parte embargada 

a fl. 85 após a juntadas dos documentos acima.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1384040 Nr: 5108-40.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA, DESTAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, JOSÉ PEREIRA DA CONCEIÇÃO, 

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO ROSS - 

OAB:5.498/MT, MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - 

OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 Vistos,

Verifica-se dos autos que a parte requerida não foi devidamente intimada 

acerca da decisão de fl. 108, conforme certidão de publicação de 

expediente (fl. 109).

 Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual, 

determino seja dada oportunidade a requerida para se manifestar acerca 

das provas que pretende produzir, na forma ordenada na decisão de fl. 

108. Após, imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 785973 Nr: 39855-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEDISSON FLEURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Vistos.

GLEIDISSON FLEURY, qualificado nos autos, propôs “execução de 

sentença” proferida em face da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 

e PRIME INCORPORAÇÕES S/A, objetivando o recebimento da quantia de 

R$ 68.957,65 (sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta e cinco centavos) referente à condenação.

 Em impugnação, a parte executada sustentou um excesso de R$ 8.323,34 

(oito mil, trezentos e vinte e três reis e trinta e quatro centavos) até a data 

do depósito, em 17.9.2019, que entende ser devido.

 Atualizados os valores pela contadoria judicial, foi constatada uma 

diferença devida à parte exequente no valor de R$ 2.019,35 (dois mil, 

dezenove reais e trinta e cinco centavos).

 O exequente não apenas concordou, como também depositou o valor 

dessa diferença.

 Em petição retro, a exequente pede o levantamento do saldo, com a 

consequente extinção da execução por pagamento.

 É o relatório.

Decido.

Concordando as partes com o valor apontado pela Contadoria Judicial, 

desnecessária se torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se, 

assim, a expedição do alvará para levantamento, conforme conta 

informada nos autos.

 Declaro extinta a execução por pagamento, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 773983 Nr: 27163-29.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARINHO DE SOUZA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8.938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais proposta por 

Luiz Marinho de Souza Botelho em face da Central Nacional UNIMED e da 

UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, declarando, por 

sentença, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das 

custas e das despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o 

trabalho desenvolvido pelos advogados, bem como o tempo despendido 

para o serviço. Suspenso, porém a cobrança em razão da gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC).Após o trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373656 Nr: 10464-65.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

COUTO LTDA, UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:6.894/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Depois de extinto o feito sem resolução do mérito, a parte autora requer o 

levantamento do valor depositado a título de consignação em pagamento, o 

que defiro, determinando, primeiramente, seja solicitada à Conta Única a 

vinculação do valor a este processo, conforme guia de fls. 48-49.

Expeça-se, na sequência, o correspondente alvará, arquivando-se, após, 

o processo com as cautelas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 862181 Nr: 3410-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMKM, SUZY MARA KLEMP, MARCELO CARLOS 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A

 Vistos.

SUZY MARA KLEMP, MARCELO CARLOS MOREIRA, qualificados nos 

autos, propuseram “execução de sentença” proferida em face da UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando o 

recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente à verba 

honorária fixada na sentença.

 Houve pagamento voluntário.

 A parte autora pede a inclusão de multa de 10% por conta do atraso no 

pagamento, porém, na sequência, diz ter se equivocado e pede o 

levantamento do valor.

 É o relatório.

Decido.

Concordando as parte quanto ao valor do pagamento, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se, assim, a 

expedição do alvará para levantamento, conforme conta informada em 

petição retro.

 Declaro extinta a execução por pagamento, nos termos do art. 924, II, do 

CPC.

 Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas 

necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 750244 Nr: 1955-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F IND. E COM DE EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, SAGA COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA KAIRA CARMO DA 

CRUZ ZANIN - OAB:19308, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, OMAR 

EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos...

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento proposto pelos 

requeridos foi improvido, conforme se observa dos documentos retro e, 

levando-se em conta o silêncio da parte devedora quanto ao bloqueio de 

valores efetivado nos autos, defiro o pedido de transferência dos valores 

bloqueados para a conta bancária informada na peça de fl. 445 verso, 

intimando-se, após, a parte exequente, para apresentar nova planilha de 

cálculo com a dedução dos valores penhorados.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 754189 Nr: 6154-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & MASCARENHAS SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILAS BOAS MASCRENHAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE FERREIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186, 

ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 Vistos,

Em cumprimento à sentença, os exequentes requereram a intimação da 

parte executada para pagar o débito exequendo de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais).

Regularmente intimada, a executada não pagou o débito, tendo sido 

determinada a realização de penhora “on line” da quantia de R$ 1.597,33 

(hum mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), que 

resultou inexitosa.

Mais adiante, comparece a parte exequente informando a existência do 

saldo no valor de R$ 1.034,32 (hum mil e trinta e quatro reais e trinta e dois 

centavos), conforme consulta ao sistema Siscondj, pleiteando pelo 

levantamento, bem como nova tentativa de penhora do saldo 

remanescente de R$ 673,60 (seiscentos e setenta e três reais e sessenta 

centavos).

A parte executada pugnou pelo parcelamento do saldo remanescente, o 

que concordou os exequentes, tendo em vista que o débito até já foi 

quitado, conforme comprovantes de fls. 214-219.

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na peça de fl. 223, 

tão logo vinculados no processo.

 Sem custas, nem honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 18028 Nr: 12250-28.2001.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO CAMPOS OLIVEIRA, DESTAK 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ANTONIO LUIZ DE MORAES, 

EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA CAMPOS 

DE OLIVEIRA, PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:MT 22761/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, JULIANO ROSS - OAB:5498, ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/MT

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado na data de hoje nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1090909 Nr: 6532-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS, 

IVANISE CRISTINA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAES, EDUARDO 

NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 170-171, designando a audiência de conciliação 

para o dia 12 de maio de 2020, às 8h, a ser realizada pela Central de 

Conciliação, na sala 1.

 Expeça-se carta precatória para intimação dos requeridos no endereço 

informado em petição retro (p. 171).

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1147338 Nr: 30564-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMERICO MACHADO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Gonçalves Ferreira 

da Costa - OAB:21.397, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos,

Em cumprimento à sentença, o exequente requereu a intimação do 

executado para pagar o débito exequendo de R$ 3.895,48 (três mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Antes de ser intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

4.275,51 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), adimplindo, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente.

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na peça de fl. 248.

 Sem custas, nem honorários.

 Transitada em julgado, arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 231876 Nr: 1313-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO BANDEIRA DUARTE, CLEOPATRA LEVENTE 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA 

LTDA - ITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - 

OAB:9300/MT, JOSE CARLOS CARVALHO SOUZA - OAB:3459/MT, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO CARNEIRO ROSI - 

OAB:71639 OAB/MG

 Vistos.

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente de levantamento dos 

valores ainda não vinculados ao processo, devendo, para tanto, ser 

solicitada à Conta Única a devida vinculação.

 Por outro lado, indefiro o pedido formulado pela parte executada de 

remessa dos autos à Contadoria ou a realização de perícia contábil, tendo 

em vista que a apuração do saldo remanescente exige apenas simples 

cálculo aritmético, que poderá ser feito tão logo cumprida a providência 

acima.
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 Assim, expedido o alvará em favor da parte exequente e intimada a parte 

executada para pagamento voluntário do débito em 15 (quinze) dias, 

abatendo do valor atualizado de fls. 559 as quantias já pagas e ouvida a 

exequente ao final do prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38091 Nr: 1963-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECON SANEAMENTO E CONSTRUÇOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBLES VARGAS O. 

RODRIGUES - OAB:5.605/MT, NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA - 

OAB:2597/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar acerca da petição de fls. 213/216, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1091414 Nr: 6767-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Vistos.

 Expeça-se alvará para levantamento de 50% do valor dos honorários 

periciais em favor do profissional nomeado, aguardando-se, no mais, a 

entrega do laudo e a manifestação das partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 217468 Nr: 26224-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO RODRIGUES FERREIRA, AIDE MARIA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO, 

ESPÓLIO DE DEOLINDA CELINA FERNANDES ALENCASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TURI MARQUES 

FILHO - OAB:12813, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Vistos...

Mostrando-se incontroversos os valores depositados em juízo pelos 

executados (fl. 218), e levando-se em conta que a ação declaratória de 

inexigibilidade/inexistência de débito em apenso objetiva exatamente o 

reconhecimento da inexistência de débito além do valor já depositado (fl. 

218), defiro o pedido retro, ordenando a transferência dos valores para a 

conta bancária ali declinada, com os respectivos rendimentos, cabendo 

aos exequentes apresentarem planilha atualizada do débito com a 

dedução dos valores que serão levantados, intimando-se, após, a parte 

executada, para se manifestar a respeito no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

sequência retornem conclusos estes autos, bem como os apensados, 

para decisão.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347809 Nr: 18095-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO CORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT, IBIRACI N. DA SILVEIRA - OAB:27101/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CORREA BEZERRA - 

OAB:8670/MT, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

cálculo de fls. 227, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793390 Nr: 47484-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, MARIA ESTER ESPINDOLA CECHET M.E., REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO, ADNAURA LEANDRO DALTRO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do(s) 

executado(s), de acordo com o §1º do art. 841 do CPC, para manifestar, 

no prazo legal, acerca da penhora realizada (fls. 157/167).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856993 Nr: 59240-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLY COSTA ITACARAMBY, LFDSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CASTILHO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427, ROSANE COSTA ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078-MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência as partes quanto ao retorno dos 

autos do e. TJMT, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, os autos serão remetidos 

ao arquivo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1129962 Nr: 22994-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 (...) . Aliás, no próprio pedido de levantamento do valor, mediante 

expedição de alvará, a parte credora requereu o pagamento dessa 

diferença, o que não foi observado quando da extinção da execução, não 

podendo a parte ser prejudicada em razão disso. Desta feita, sendo 

inquestionável o saldo residual a ser pago, defiro o pedido de fls. 139-140, 

determinando a intimação da parte executada para que efetue o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a ordem, expeça-se 

alvará em favor do exequente, arquivando-se, após, o processo com as 

cautelas de costume. Decorrido em branco o prazo, proceda-se ao 

bloqueio de valores, via Sistema Bacenjud e demais atos subsequentes. 

Intimem-se as partes, bem como a parte exequente para que se manifeste 

sobre a impugnação retro, o prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1089677 Nr: 6052-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ZANIOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos,

Em cumprimento à sentença, o exequente Gilmar Zaniolo requereu a 

intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 8.597,34 

(oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

 Antes de ser intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 

5.267,90 (cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa 

centavos), adimplindo, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução.

O exequente discordou dos valores, pugnando pelo levantamento do valor 

incontroverso e o prosseguimento da ação pelo saldo remanescente no 

montante de R$ 2.969,44 (dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e quatro centavos).

A executada refutou os argumentos do exequente e requereu fossem os 

cálculos feitos pela Contadoria Judicial, uma vez que saldo remanescente 

devido é de R$ 1.774,54 (hum mil, setecentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos), o que foi deferido e realizado, tendo o 

servidor concluído pela existência de um direito remanescente do 

exequente de R$ 2.812,21 (dois mil, oitocentos e doze reais e vinte e um 

centavos – fl. 174), com o que concordaram as partes (fls. 177-180).

É o relatório.

Decido.

Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada na peça de fl. 177, 

tão logo vinculados nos autos.

 Sem custas, nem honorários.

 Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86363 Nr: 20899-45.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MATO GROSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 20899-45.2002.811.0041, 

Protocolo 86363, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025901 Nr: 34757-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA - VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:56.543/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FELIPE VELASQUES 

AMARAL, para devolução dos autos nº 34757-89.2015.811.0041, 

Protocolo 1025901, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091414 Nr: 6767-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY BENEDITO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270964 Nr: 2846-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERFONE REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS 
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LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO SOUSA - 

OAB:19.504, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA LUIZA 

SVERSUT BRIANTE, para devolução dos autos nº 2846-40.2007.811.0041, 

Protocolo 270964, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1254238 Nr: 22474-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO QUINCOSES SOARES, MARCUS 

VINÍCIUS MUNDIN PARREIRA, ANTÔNIO PINHEIRO ESPOSITO, ROBERTO 

KUNIO NAKAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO SOUSA - 

OAB:19.504, MICHAEL GOMES CRUZ - OAB:18237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO SANTA 

ROSA - OAB:17.277/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA LUIZA 

SVERSUT BRIANTE, para devo lução dos autos nº 

22474-63.2017.811.0041, Protocolo 1254238, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848143 Nr: 51559-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMAE HAKOZAKI ONUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HARUKICHI HAKOZAKI, ESPOLIO 

DE SHINA HAKOZAKI, HELENA ARAOKA, SEISHIRO HAKOZAKI, TAKEO 

HAKOZAKI, ROSA KIDA HAKOZAKI, MARGARIDA ETSIKO KIDA 

HAKOZAKI, MARIA EMILIA TIBALDI HAKOZAKI, ESPÓLIO DE YUGO 

HAKOZAKI, SANDRA MARIKO HAKOZAKI, YUVANA HARUE MAKINO, 

EDERSON YUDI HAKOZAKI, JUSCILANEA DINIZ SILVA HAKOZAKI, HELIO 

MASSAMI HONDA, DIRCE SHINAÉ MATSUURA RONDON, MÁRCIO SHIOTI 

FUZI, CLOVIS FRANCISCO, MARINALDA TOMOE HAKOZAKI, LÚCIO KODI 

HAKOZAKI, LUCIA HARUKA HAKOZAKI, MARCIA YOSHIE HAKOZAKI, 

PLINIO SHIGUEYOSHI MAKINO, HUGO YUITI HAKOZAKI, SANDRA DE 

SOUZA HAKOZAKI, ESPOLIO DE YOSHIMASA HAKOZAKI, MIECO 

TATEHIRA HAKOZAKI, PEDRO KOITI HAKOZAKI, MIRIAN MITSUE 

HAKOZAKI FUZI, ESPOLIO DE KAZO HAKOZAK, ESPOLIO DE LINA 

YASSUKO HAKOZAKI, DIRCE SHINAÉ MATSUURA RONDON, LILIAN 

KAZUE HAKOZAKI, JOIL JORGE NUNES RONDON, MARIA JAILDE DE 

SOUZA PEROVANI HAKOZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA S. BRITO 

- OAB:11.915 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA JOSÉ LOPES 

DA SILVA BRITO, para devolução dos autos nº 51559-36.2013.811.0041, 

Protocolo 848143, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254188 Nr: 19005-92.2006.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIL VERGILIA DOS SANTOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CARNEIRO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR D. PEREIRA DA SILVA - 

OAB:3741/MT, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA 

ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA TEIBEL, para devolução dos autos nº 

19005-92.2006.811.0041, Protocolo 254188, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242141 Nr: 10688-08.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIBRAFORT CUIABÁ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME, RODRIGO BISINOTTO BOLDRIM, alessandra messias boldrim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS 

TOLEDO - OAB:62576/SP, RUI FERNANDO ALMEIDA DIAS DOS SANTOS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373644 Nr: 10460-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMARY TANIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13.654/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1015389 Nr: 29868-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTI & CIA LTDA - EPP, CLAUDIA MARIA CURTI 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, CIELO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 
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OAB:OAB/MT 13.604-A

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Curti & Cia Ltda – EPP (Frutaria Santana) 

em face da Cielo S/A e do Banco Bradesco S/A, a fim de confirmar a tutela 

antecipada, concernente à obrigação de criação de senha de acesso da 

autora à conta contábil n. 0289660-5 e de garantia de acesso ao Sistema 

Cielo, referente ao estabelecimento n. 1030444061; bem como de 

condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ R$ 3.872,49 (três mil, 

oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), a título de 

danos materiais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com 

fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código 

Tributário Nacional, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 d STJ) e do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 

do STJ).Condeno, com fundamento no art. 86, caput, do Código de 

Processo Civil, a parte autora e o banco réu a suportarem, em igual rateio, 

o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta 

o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, 

sobrestando, contudo, a exigibilidade dessa obrigação em relação à 

autora, com fulcro no art. 98, § 3º do CPC, por causa da gratuidade da 

justiça que ora defiro, vez que pleiteada e não apreciada 

anteriormente.Declaro, por sentença, extinto o processo com julgamento 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1115824 Nr: 16937-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - 

OAB:12440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para,comprovar a distribuição do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, visto que esta deve seguir apenso a estes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913347 Nr: 39089-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:MT/12.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência às partes quanto à vinculação aos 

autos da decisão do agravo, para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 997305 Nr: 22308-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO INACIO MORAIS - 

OAB:26.951/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA 

- OAB:11.356/MT

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado nos embargos de 

terceiro propostos por Expresso Satélite Norte Ltda, reconhecendo a sua 

ilegitimidade passiva na ação cautelar de arresto em apenso, 

desconstituindo, definitivamente, a penhora/arresto do veículo de sua 

propriedade, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o embargado 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Traslade-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso, a tudo 

certificando-se.Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393055 Nr: 28489-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO COLOGNESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS EMERSON DE OLIVEIRA RIOS, ADAIR 

J. DA SILVA ME, ADAIR JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUXILIADORA MOURA 

MORAES DE FREITAS - OAB:11507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a certidão de crédito expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76606 Nr: 7425-07.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO AUGUSTO DA COSTA 

RIBEIRO GARCIA - OAB:10.114, MARIANA VELASQUEZ SALUM - 

OAB:7834/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, FERNANDA THEOPHILO CARMONA - 

OAB:7615-O

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC – Foro Judicial, IMPULSIONO 

os autos com o fim de intimar as partes para que se manifestem acerca 

das informações enviadas pelos Cartórios de Santo Antônio do Leverger e 
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requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1141450 Nr: 28042-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RODRIGUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência às partes quanto à vinculação da 

decisão do agravo, para que requeiram o que entenderem de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1158971 Nr: 35495-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ MULLER, ITA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLYTOUR FRANCHISING ASSESSORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO. - OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486

 Vistos,

I – Verifica-se na resposta do malote digital n. 81120194814048, 

encaminhado no dia 7.1.2020 (fls. 517-518), que não se cumpriu 

integralmente a ordem judicial de fl. 495, assim como o ofício de fl. 501, 

tendo em vista que ali se ordenou, conforme se vê no item II, a 

transferência do valor de R$ 205.746,45 (duzentos e cinco mil, setecentos 

e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para a 9º Vara Cível 

(processo 5654-33.1998-811.0041) com os seus rendimentos 

proporcionais, o que não foi devidamente observado.

Desse modo, determino seja oficiado à Conta Única para que proceda 

imediatamente à transferência dos rendimentos proporcionais do montante 

de R$ 205.746,45 para a 9º Vara Cível  (processo 

5654-33.1998-811.0041), encaminhando para este juízo a comprovação 

dessa providência.

II – Também se observa descumprimento do item I da mesma decisão no 

tocante à observância de que os rendimentos proporcionais do valor de 

R$ 589.785,74 devem ser extraídos do montante de R$ 933.311,15. Afinal, 

de acordo com o extrato da conta emitido nesta data (8.1.2020), foram 

efetuados resgates dos valores depositados posteriormente (fls. 417/418, 

429/430 e 439/440), em nítido desajuste com o determinado nos autos.

Com efeito, determino seja oficiado à Conta Única solicitação de 

esclarecimento a este juízo sobre as razões do descumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828206 Nr: 34066-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MENDONÇA DO AMARAL, ANTÔNIO 

FRANCISCATO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, BB 

CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065 a, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para dar ciência às partes quanto à vinculação aos 

autos da decisão do agravo, para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846377 Nr: 49996-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SERGIO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para o polo passivo requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874613 Nr: 13127-11.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENINHA MARIA CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE E SUL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s)das 

partes, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da juntada de 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774204 Nr: 27397-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIANY PAULA REZENDE MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELLA GARCIA ALVES, SCHERING 

PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO OLIMPIO MEDEIROS 

NETO - OAB:12073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, BIANCA PUMAR SIMÕES CORRÊA - OAB:RJ/93.176, 
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LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT, RAFAEL FIGUEIRÔA GOLDSTEIN - OAB:RJ/160.111

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado da parte autora para informar o endereço 

atualizado da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842744 Nr: 46754-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO STEFANES 

SANTAMARIA - OAB:14.367/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE 

- OAB:6900/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATHEUS RIZZO 

GALVÃO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

46754-40.2013.811.0041, Protocolo 842744, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853903 Nr: 56517-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703325 Nr: 37947-36.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE JESUS SILVA CAMPOS, DANIELLA JESUS 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS 

LTDA, EDSON DE LAIA BOANERGES, MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, HOMERO 

STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUIZA C.C. FACCIN - 

OAB:MS/13.757, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, retirar a(s) 

carta(s) precatória (s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) 

no Juízo Deprecado, com as custas devidamente recolhidas (§ único do 

art. 388 da CNGC/MT), deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) 

comprovante(s) de distribuição nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740320 Nr: 37026-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDADPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSMS, JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas, bem como informar 

o endereço atualizado das partes requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 847110 Nr: 50658-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RIBEIRO AMORIM, SIRLEI PORTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DA SILVA, 

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, MARIA APARECIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - 

OAB:375091 OAB/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para se manifestar acerca 

das correspondências devolvidas, bem como informar os endereços 

atualizados dos requerentes, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740324 Nr: 37030-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY, 

MARIA FERNANDA DE AMORIM RIBEIRO ACCIOLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO ISIDODORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com o fim de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas, bem como informar 

o endereço atualizado das partes requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1431588 Nr: 15672-78.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA MENDES ANFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFFONSO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - 

OAB:1072-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida, bem como informar o endereço atualizado da 

parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 927006 Nr: 47661-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS HAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, afim de condenar a requerida a ressarcir a autora nos danos 

materiais suportados no importe de R$ 11.949,14 (onze mil, novecentos e 

quarenta e nove reais e quatorze centavos), a ser corrigido 

monetariamente, a partir da data do evento danoso, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 43, STJ) e, ainda, a título de danos morais, pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida, a partir da data do 

arbitramento, pelo mesmo índice (Súmula 362, STJ), aplicando-se a ambos 

os valores juros de mora de 1% a.m.. Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido 

(art. 86, parágrafo único, do CPC), condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço.Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750244 Nr: 1955-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F IND. E COM DE EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA, SAGA COMERCIO DE CAMINHOES PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA KAIRA CARMO DA 

CRUZ ZANIN - OAB:19308, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, MARIELE DE LIMA MUNIZ - OAB:8.943/MT, OMAR 

EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para apresentar nova planilha de 

cálculo com a dedução dos valores penhorados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1055005 Nr: 48744-95.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RAMOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

304 - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSMERI VALDUGA - 

OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para 

declarar rescindido o contrato, bem como para condenar a requerida a 

restituir o valor pago pelo autor no importe de R$ 13.089,99 (treze mil, 

oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), devidamente corrigido 

pelo INPC desde o desembolso do valor, acrescido de juros de mora de 

1% a.m. desde a citação, respeitadas, contudo, as cláusulas contratuais 

itens 6.5 e 6.5.1, ou seja, a dedução de 25% (vinte e cinco por cento) 

relativo a cláusula penal, resolvendo, assim, o mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Considerando que o autor decaiu 

de parte considerável do pedido (taxa corretagem), cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1074547 Nr: 57351-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER PINTO DO MONTE, JOUSIMAR FERREIRA DE 

SOUZA MONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 
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OAB:13.245-A, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, ELLEN 

CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por 

Walter Pinto Monte e Jousimar Ferreira de Souza Monte, a fim de condenar 

a requerida Sky Brasil Serviços Ltda a restitui aos autores o valor de R$ 

395,60 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), a ser 

corrigido monetariamente a partir do pagamento (Súmula 43, do STJ) e 

acrescido de juros de 1% a.m., contados da data da citação.Considerando 

que os autores decaíram de parte considerável do pedido, cabe aplicar 

aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo 

assim, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o 

pequeno valor do proveito econômico obtido, levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e 

o razoável tempo exigido para o seu serviço, a sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém a 

cobrança em relação aos autores por serem beneficiários da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P. 

I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 873471 Nr: 12185-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por Suzana da Silva na Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e 

Danos Morais proposta em face de HDI Seguros S/A, a fim de condenar 

esta a pagar àquela a indenização securitária prevista na apólice, 

correspondente ao valor do veículo previsto na tabela FIPE na data do 

acidente, de R$ 35.746,00 (trinta e cinco mil e setecentos e quarenta e 

seis reais), que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a 

data do sinistro e aplicados juros moratórios a partir da citação.Com o 

pagamento integral, pela perda total do veículo sinistrado, o “salvado”, com 

a respectiva indenização, passa a pertencer à seguradora, nos termos do 

art. 786 do Código Civil. Deverá ser deduzido da indenização o montante 

correspondente aos valores do prêmio em aberto, que deverão ser 

atualizados monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da 

obrigação.Por ter a parte ré sucumbido em parte mínima do pedido, deverá 

a parte autora responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários 

(parágrafo único, art. 86, CPC). Assim, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que 

não é tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 

98, § 3º, CPC).Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso, com ou sem as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (art. 1010, § 3º, CPC).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1445754 Nr: 19235-80.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTENE PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA COMÉRCIO REPARAÇÃO 

MÁQUINAS PEÇAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SANCHEZ - 

OAB:239842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, efetuar o 

recolhimento das custas e das despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762363 Nr: 14884-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIZOLA S.A. PESAGEM E AUTOMACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:20.283/RJ, CAROLINA LYRIO CIMA NOLASCO - 

OAB:144358/RJ, FLAVIA BUMIAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, MARIA 

LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:213.841/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1419919 Nr: 13350-85.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONDINA GREGÓRIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA., CARLYELE QUEIROZ DE SOUZA, MÁRCIO DE SOUZA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1445182 Nr: 19068-63.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAVELLAS RESTAURANTE BUFFET LTDA - 

ME, LIGIA GONÇALVES SILVA, CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, informar o valor da 

causa, bem como, nos termos do art. 1.228, § 2º, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), recolher as 

custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, 

CPC).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1445212 Nr: 19080-77.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO MÁRIO NIGRO, MARIA DE LOURDES 

OLIVEIRA NIGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE 

SECURITIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos à execução, nos termos dos arts. 914 e 919, do 

CPC. Apensem-se aos autos principais, vindo-me, após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1446116 Nr: 19324-06.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUNIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Apense-se este feito ao processo n. 48439-14.2015.811.0041, vindo-me, 

após, conclusos com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868668 Nr: 8488-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAFETERIA E DOCERIA LONDON1961 LTDA - ME, 

CARLOS CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABÁ, 

CAFETERIA E DOCERIA LONDON1961 LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708, FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - 

OAB:17.623/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do autor 

para apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757222 Nr: 9383-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OLIVEIRA DE SOUZA, FLÁVIO OLIVEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com o fim de INTIMAR as partes para que se 

manifestem acerca da informação de fls. 299 e requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109424 Nr: 14458-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELVONE BARBOSA DE REZENDE, 

WASHINGTON SANTOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA BARBOSA REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21.276

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca das correspondências devolvidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276880 Nr: 4868-71.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, MARIA CRISTINA 

DA COSTA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para se manifestar 

acerca da correspondência devolvida e da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254737 Nr: 19288-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSERV CONSTRUÇOES, SERVIÇOS, 

COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485, 

PATRICIA CAMILA FRAGA - OAB:19157, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca da carta 

de citação/intimação devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394800 Nr: 30207-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORIA DE OLIVEIRA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARA YANE 

BARROS SAMANIEGO, para devolução dos autos nº 

30207-61.2009.811.0041, Protocolo 394800, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 817139 Nr: 23575-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA BERGAMIM PEREIRA, RICARDO JOSÉ 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA PAULISTA LTDA, ARLINDO JOSE 

BERGAMIM, KÁTIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS CESAR MESQUITA - 

OAB:5036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7.701, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por 

Maria Cecília Bergamim Pereira e Ricardo José Pereira na Ação de Despejo 

proposta em face de Eletrônica Paulista Ltda, para o fim de declarar 

rescindido o contrato de locação firmado por esta e a Sra. Olga Ferreira 

Bergamim em 1.2.2012 (art. 9º, II, da Lei 8.245/91), bem como válido o 

termo de aditamento ao contrato original firmado pelas partes, 

convalidando, assim, a liminar deferida que determinou a desocupação do 

imóvel (fls. 73-74).Condeno a ré ao pagamento da multa de 2% prevista na 

Cláusula n. XVI do referido contrato, a partir do dia 1.1.2013, no valor de 

R$ 496,80 (quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), que 

correspondente a 12 meses de aluguel de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta 

reais), que deverá ser corrigida com juros de mora de 1% (um por cento) 

desde 1.1.2013.Condeno-a, também, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para 

o seu serviço.Respeitante à verba de sucumbência aos litisdenunciados 

Arlindo José Bergamim e Kátia Regina Correa Barros Bergamim, por não 

possuir proveito econômico a ação secundária, a verba de sucumbência 

deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, do art. 85 

do CPC.Assim, com suporte no referido dispositivo legal, condeno a 

ré/denunciante ao pagamento da verba de sucumbência de R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

realizado pelo advogado e o pouco tempo exigido para o seu 

serviço.Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, em 15(quinze) dias. Havendo recurso, 

com ou sem as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins (§ 

3º, art. 1.010, CPC).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054202 Nr: 48439-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUNIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEY DOS SANTOS CONCEIÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comoprovar a distribuição do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica e requerer o que entender de direito nos presentes 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1148135 Nr: 30838-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o exequente para se 

manifestar acerca da petição de fls. 283-284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257086 Nr: 20119-66.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADAO DE MERIDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY, 

SIMONE OLIVEIRA GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548, JOÃO HENRIQUE DE PAULA 

ALVES FERREIRA - OAB:11354, THALLES DE SOUZA RODRIGUES - 

OAB:9784-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758350 Nr: 10591-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:287799/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13.649

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aristeu Dias Batista Vilella

 Cod. Proc.: 1159885 Nr: 35878-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARD HOME CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIGINAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 Vistos, etc

Diante da minha remoção para o Juizado Especial Criminal Unificado da 

Comarca de Cuiabá/MT, conforme o Ato nº 881/2019-PRES, determino a 

devolução destes autos à secretaria.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1092753 Nr: 7388-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENILZA CERQUEIRA SEBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, antecipo para o dia 31.3.2020, às 16h, 

a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116259 Nr: 17121-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. M. CERQUEIRA JUNIOR E CIA LTDA, NELSON 

MANOEL CERQUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110, MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - 

OAB:23.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ROBERTO DIAS DE CAMPOS - 

OAB:2850-A/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MIKLAEL 

DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

17121-76.2016.811.0041, Protocolo 1116259, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 953756 Nr: 1906-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIRSON LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(s) advogado(s) do 

executado para se manifestar acerca do bloqueio efetuado, de acordo 

com o §1º do art. 841 do CPC, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816511 Nr: 22951-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS PORTELA, WAGNER 

VASCONCELOS PORTELA, WAGNER VASCONCELOS PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARIDES BENTA SILVA MENEZES, 

AMARIDES BENTA SILVA MENEZES, JÉSSICA DA SILVA COELHO 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO 

- OAB:10.546, EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - OAB:OAB/MT 10.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:2841 TO

 CERTIFICO que o requerido, devidamente citado não se manifestou no 

prazo legal, assim promovo o andamento do feito de acordo com os 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, para 

intimar o advogado da parte autora para requerer o que de direito, no 
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prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 778052 Nr: 31442-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA SILVA PRADO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Vistos,

Diante da concordância da parte autora com o valor voluntariamente 

depositado pela ré General Motors do Brasil Ltda a título de condenação, 

expeça-se o correspondente alvará.

 Após, intimem-se as partes executadas na pessoa de seus advogados 

para que efetuem o pagamento da outra metade da obrigação, em 15 

(quinze) dias, sob pena de penhora de quantos bens forem necessários 

para cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que os executados, querendo, apresentem impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 867342 Nr: 7445-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDS, FÁTIMA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVS TRANSPORTES LTDA - ME, VANGUARD 

HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15145/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, JOSÉ 

CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, antecipo para o dia 31.3.2020, às 14h, 

a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1057830 Nr: 49963-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

 Vistos,

Para melhor comodidade de pauta, antecipo para o dia 31.3.2020, às 15h, 

a audiência anteriormente anunciada nos autos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1078137 Nr: 317-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA PEREIRA DE BRITO ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP

 Vistos,

Diante o teor da petição retro, determino novamente a expedição do alvará 

em favor da parte exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376958 Nr: 12846-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323396 Nr: 24378-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADES SHWENGBER KELM, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO POLIDO SEABRA JUNIOR, 

DEODATO POLIDO SEABRA, DIRCE PEREIRA SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14604, OTACÍLIO PERON 

- OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326044 Nr: 25757-46.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ROBÉRIO DE BORGES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA FARIA, JOÃO CAMARGO 

NETO, TANIA REGINA LUZ MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R.R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894/0, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB: 

9.391-B/MS

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem acerca da certidão do Oficial de Justiça e requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268257 Nr: 1342-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUDERSON MARLEU DE MATARAZZO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PABLO ALVES DE CASTRO - OAB:17.772 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147527 Nr: 30626-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17.184/MT, 

LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86.037

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da petição de fls. 108/v, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788185 Nr: 42136-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A INTERGÁS COMERCIO DE GÁS LTDA - ME, 

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN, JOSÉ MARCOS MORGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15449 Nr: 1275-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM 

JURANDIR PRATT MORENO, Sheila Maria de Oliveira Pratt Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBSON WESLEY 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1275-44.2001.811.0041, Protocolo 15449, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125365 Nr: 13334-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKAN COM. CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA. E P P, SANTA INÊS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ALCIDES 

HIDETO KANEYASU, LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla De Araujo Balduino 

Medeiros - OAB:9519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, RONAN JACKON COSTAS - OAB:MT/4871

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem acerca da certidão do Oficial de Justiça e requeiram o que 

entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1108605 Nr: 14161-50.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA, JOSÉ GUERREIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662

 (...) Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na Ação 

de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais 
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proposta por Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda 

em face de Aguilera Auto Peças Ltda, a fim de declarar a inexistência do 

débito que provocou a inclusão do nome da autora no SPC por indicação 

da ré; assim como de condenar a ré à repetição do indébito do valor de R$ 

1.811,26 (mil, oitocentos e onze reais e vinte e seis centavos), 

devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento 

indevido; e ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE, com fundamento no art. 406 do Código 

Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar desta 

sentença (Súmula 362 do STJ).Condeno, ainda, a ré, ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de 

atuação profissional e a natureza da causa. Declaro, por sentença, extinto 

o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, dê-se vista à parte autora. P. 

I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1062974 Nr: 52330-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO, EDNOEMIA DA 

SILVA TEIXEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, LUCIANA NAZIMA - OAB:OAB/SP 169.451

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FÂNNIA LAÍS 

MARQUES FERRAZ, para devolução dos autos nº 

52330-43.2015.811.0041, Protocolo 1062974, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 383658 Nr: 19969-80.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE ALMEIDA E ALMEIDA, CARMEM LUCIA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ERENIR GELIO DOS SANTOS, CELINA KIYOKO MIYAGAWA 

BORGES, EMILIA SATIKO MIYAGAWA DE ARRUDA, URDERICO BELUFI, 

ESPÓLIO DE LEILA DA ROSA NUNES, MIGUEL APRELINO ALITO, 

DAGOBERTO GARCIA BELLUFI, FELIPE NUNES BELUFI, LUCAS NUNES 

BELUFI, MATEUS NUNES BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO GILIOLI - OAB:, CÉSAR 

GILIOLI - OAB:6696/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - 

OAB:6000 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199 MT, 

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, 

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA 

FLORES CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960-MT, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Vistos,

Aguarde-se o cumprimento do certificado a fl. 684.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393554 Nr: 29049-68.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDERICA MANSUR BUMLAI GAIVA NADAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, URDERICO BELUFI, FELIPE NUNES BELLUFI, ESPÓLIO DE LEILA DA 

ROSA NUNES, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF 

- OAB:10587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO 

HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 Vistos,

Aguarde-se ordenado hoje nos autos em apenso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907812 Nr: 35449-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECÂNCIA CEARÁ, JORGE LEITE BEZERRA, 

NEUSA FERREIRA COLLAREDA, MARIA LUISA CAPELASSI, ESPÓLIO DE 

GILBERTO COELHO GUIMARÃES, ANGELA MARIA COELHO GUIMARÃES, 

EURIVALDO SILVA PEREIRA, MARIA JOSÉ MOTA RAMOS, ELZA 

PEDROSA DA SILVA, ESPÓLIO DE WALTER DIBO THOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição de fls. 246/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1447099 Nr: 131-68.2020.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JONKEL MAGALHÃES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA HATSUE MANABE, JOSÉ HIROMI 

HAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos à execução, nos termos dos arts. 914 e 919, do 

CPC. Apensem-se aos autos principais, vindo-me, após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 44423 Nr: 33085-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11.770-MT, LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - 

OAB:16928, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A

 Autos n. 33085-90.2008.811.0041 (código 44423)

“Ação de Execução Por Título Extrajudiciais”

Autor: João Francisco do Nascimento

 Réu: José Aparecido Jorge

 Visto...

 JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Execução Por Títulos Extrajudiciais” em face de JOSÉ 

APARECIDO JORGE, pessoa física, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira, com apoio em diversos 

documentos.

As partes entabularam acordo acerca do débito exequendo, ficando 

convencionado que o executado pagaria à exequente, como forma de 

quitação do débito, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) 

representada pela entrega de 2 (dois) terrenos (fl. 305), com levantamento 

das restrições efetivadas via Renajud e devolução das pedras preciosas 

que foram dadas em caução e estão depositadas na Caixa Econômica 

Federal.

É o relatório.

 Decido.

 Diante do acordo celebrado entre as partes, homologo a avença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos moldes como acordados 

(fl.305 frente e verso), dando, assim, por adimplida a dívida exequenda, e, 

por consequência, declarando extinta a execução, nos termos do art. 487, 

III, “b”, c/c o art. 924, II, ambos do Código Processo Civil.

 Deixo de condenar as partes na verba de sucumbência por já terem 

acordado a esse respeito.

Não tendo as partes acordado acerca das despesas processuais, ambas 

deverão suportar tal ônus, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Proceda-se ao levantamento das restrições efetivadas sobre os veículos 

(fl.231), bem como expeça-se oficio à Caixa Econômica para devolução ao 

executado Jorge Aparecido Jorge das pedras preciosas dadas em 

caução (fl.164).

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se, cientificando-se as partes de 

que o descumprimento do acordo, poderá ocasionar o desarquivamento 

do processo e a consequente execução do julgado pela parte autora.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132787 Nr: 24179-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da petição de fls. 65/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150552 Nr: 31961-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM VIEIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGLIDY GABRIELA CAMPOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO os autos com o fim de intimar a parte autora para apresentar 

o instrumento particular de mandato, conforme fls. 45, para regularização 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092310 Nr: 7195-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com o fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

se manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433741 Nr: 13067-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ROGERS DAVANTEL MARCHIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME RIBEIRO COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON RICARDO AMIZO - 

OAB:7813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844 MT

 Vistos..(...).Nota-se desses julgados, bem como do ordenamento jurídico, 

que o único imóvel do casal, considerado bem de família nos moldes da Lei 

8.009/90, somente poderá ser penhorado para satisfazer obrigação 

oriunda do próprio imóvel, situação não verificada neste caso, onde a 

dívida refere-se a contrato de empréstimo entre pessoas físicas com 

confissão de dívida, não incidindo, assim, a excepcionalidade prevista no 

art. 3º, II, da referida lei federal, a não ser que restasse comprovado que o 

imóvel foi adquirido com recursos oriundos do empréstimo concedido ao 

executado em outubro de 2009, o que, não restou demonstrado.Ademais, 

cumpre ressaltar que, embora o executado não tenha ainda escriturado o 

bem em seu nome, o imóvel encontra-se quitado e desde outubro de 2018 

foi expedida autorização para escrituração, segundo informações 

prestadas pela Villa Jardim Incorporações Ltda, atual denominação de 

Ginco Gama Incorporações Ltda (fls. 183-194). Por esses fundamentos e 

considerando que não restou demonstrado possuir o executado outros 

bens passíveis de penhora, determino o imediato levantamento da 

constrição judicial, expedindo-se, para tanto, o correspondente mandado, 

intimando-se, na sequência, o exequente, para indicar outros bens 

passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se e 

intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 815359 Nr: 21809-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SERAFIM DE MOURA SANTIAGO, 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA, JOARIO SERAFIM DE MOURA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11082, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - OAB:11082/O, PAULO 

GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - OAB:98.709/SP

 (...) Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Indenização por Danos Materiais proposta pela MAV Comércio e 

Transportes Ltda – ME em face de Cláudio Serafim de Moura Santiago, 

Schahin Engenharia Ltda e de Joario Serafim de Moura Santiago – ME, a 

fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos 

materiais, sendo R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de danos 

emergentes, e R$ 28.599,65 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), título de lucros cessantes, mais juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do 

Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, e correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a contar da citação até a data do pagamento; 

bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 

virtude do zelo profissional e da importância da causa. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183115 Nr: 30301-82.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILBERTO BALDUS, ANACONDA AGêNCIA 

DE VIAGEM E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, LUIZ 

CARLOS TAQUES DE ANDRADE - OAB:9395/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o andamento do feito sob pena de extinção de acordo com o 

Art. 485, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1138858 Nr: 26970-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJSD, ZERIAN SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - 

OAB:11.889, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/O, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição e 

documentos de fls. 183-185, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 5767-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO DE MENDONÇA, MENDONÇA 

COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça de fl. 483. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 19938 Nr: 5169-38.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAILEV E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, Simoni Leiser Sabo de Oliveira Pona - 

OAB:10.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 29856 Nr: 2078-71.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 105521 Nr: 17775-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACYR ODEBRECHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES LEAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO KHATER FONTES - 

OAB:26044/PR, ricardo delgado preti - OAB:14461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 82705 Nr: 2266-93.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos,

CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, propôs 

“execução de sentença” proferida em face do BAMERINDUS COMPANHIA 

DE SEGUROS, objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.664,47 (dois 

mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) 

referente à condenação dos honorários sucumbenciais.

 Intimado para pagar o débito ou impugnar a execução, o executado não 

se pronunciou, culminando em bloqueio de valores.

 Requerido o levantamento do valor penhorado, a parte executada não se 

opôs à pretensão.

Devidamente intimado para se manifestar sobre o interesse no 

prosseguimento do feito, após a expedição do alvará, o exequente se 

manteve inerte, conforme atesta a certidão de fl. 338.

É o relatório.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta esta execução.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, arquive-se o processo.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 214275 Nr: 23232-62.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA, ROBERTO 

ORNELLAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELELISTAS - REGIÃO 2 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE MARIA XAVIER BISPO 

- OAB:5.715/MT, FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:16751, 

HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça de fl. 294. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte requerente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 745162 Nr: 42281-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, § 3º, CPC).

Decorrido o prazo e não havendo pagamento, arbitro a multa e honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, 

do CPC, iniciando-se, de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, querendo, apresente impugnação nos próprios 

autos (art. 525, CPC).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 751318 Nr: 3065-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA -ME, 

PAULO SILVA SANCHES, ERNESTO MANOEL DA MATA, MARIA CRISTINA 

DA COSTA SANCHES, JOÃO PAULO DA COSTA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 771090 Nr: 24143-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO VALLEJOS DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Defiro o pedido de suspensão formulado na peça de fl. 133. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte requerente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 324392 Nr: 24942-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. JAUNE TERRAPLENAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO 

- OAB:5.705/MT

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça de fl. 283. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 948135 Nr: 59222-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEN CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREILSE DARÉ, MARA REGINA DORNELES 

VASCONCELOS DARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, leandro de souza bonfim - OAB:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1062090 Nr: 51914-75.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA ASSUNÇÃO LEITE, WAGNER 

RALPH FONTOURA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA SILVA DE QUEIROZ - 

OAB:262666, DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - OAB:20372/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido contido na petição retro. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 11 de maio de 2020, às 11h30min, a ser realizada 

pela Central de Conciliação, na sala 1.

 Cite-se a parte requerida nos moldes já ordenados em despacho inicial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 823150 Nr: 29265-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO 

DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACY MARIA MAIA DOS SANTOS, JUSCELINO 

VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA GOMES GUIMARÃES 

- OAB:8701 MS

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça retro. Decorrido o prazo 

e ouvida a parte exequente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1147266 Nr: 30534-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDER DALADIER PRADO 

SANTOS - OAB:12733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de suspensão formulado na peça de fl. 110. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte requerente em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 806649 Nr: 13133-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção da execução por pagamento, 

conforme ordenado no despacho de fl. 468.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 1070782 Nr: 55731-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILLY HALLISON PAIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 
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S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 (...) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 886534 Nr: 20927-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J M S MANUTENÇAO PREDITIVA LTDA ME, JOSE MARIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253.449/SP

 (...).É a síntese do necessário.Decido.Os documentos demonstram, à 

saciedade, que, de fato, as partes celebraram um acordo em fase anterior 

à sentença, mas o respectivo termo não foi trazido aos autos para a 

devida homologação, o que o torna ineficaz, prevalecendo, assim, os 

termos da sentença, a não ser que a avença seja ratificada em audiência 

de conciliação, conforme pleiteado pela impugnante.Assim, dada a 

peculiariedade do caso e, levando-se em conta que a autocomposição 

poderá ser promovida a qualquer tempo, conforme faculta o inciso V, do 

art. 139, do CPC, suspendo o curso desta execução e acolho o pedido da 

impugnante, designando para o dia 1 de abril de 2020, às 17h, a audiência 

de conciliação, a ser realizada na sala de audiência deste juízo.Em 

resposta ao ofício retro, da 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá, cientifique-se 

àquele juízo sobre o teor desta decisão.Intimem-se as partes e seus 

procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 896243 Nr: 27178-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA, SISTEMA 

FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABA IV - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR 

- OAB:OAB/SP 152165, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 (...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido na Ação 

de Indenização Por Danos Morais e Materiais proposta por Simoni Cristina 

Santos de Oliveira em face do Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária 

Cuiabá IV – SPE Ltda e da Rodobens Negócios Imobiliários S/A, a fim de 

condenar as rés ao pagamento do valor de R$ 5.209,00 (cinco mil, 

duzentos e nove reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).Condeno, por outro lado, a autora, ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude do 

trabalho profissional realizado e da importância da causa, com fulcro no 

art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, por 

terem sucumbido, as rés, em parte mínima do pedido, uma vez que a 

pretensão total envolvia a repetição de indébito em dobro, mais 

indenização por danos morais e condenação em multa.Declaro, por fim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734983 Nr: 31322-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIA FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:22467/O, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca da certidão do Ofcial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015065-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. P CONSTRUTORA EIRELI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JONES GATTASS DIAS 

PROCESSO n. 1015065-53.2016.8.11.0041 Valor da causa: R$ 9.210,50 

ESPÉCIE: [CORREÇÃO MONETÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ACOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Endereço: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, - DO 

KM 11,001 AO KM 13,000, PASCOAL RAMOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-000 POLO PASSIVO: Nome: E. M. P CONSTRUTORA EIRELI 

Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78000-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a obrigação, ou, 

apresentar embargos, caso queira. A INICIAL: Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por Açofer Indústria e Comércio LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.989.217/0001-64 em desfavor de E. M. P. CONSTRUTORA EIRELI, 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob 

nº14.811.429/0001-73, aduzindo que a empresa requerida firmaram 

contrato de compra e venda, na qual não veio a ser adimplido, realizadas 

tentativas de auto composição, no qual o requerido reconheceu o débito 

de R$ 7.030,31 (sete mil e trinta reais e trinta e um centavo), porem 

adverte que não ocorreram os devidos pagamentos, deixando o requerido 

de cumprir com sua obrigação, estando atualmente o valor do débito no 

montante de R$ 8.262,02 (oito mil duzentos e sessenta e dois reais e dois 
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centavos) assim, com o deslinde da presente, requer que sejam julgados 

procedentes os pedidos formulados. Dá-se a causa o valor de R$ 

9.210,50 (nove mil duzentos e dez reais e cinquenta centavos). DECISÃO: 

Vistos. Antes de determinar o bloqueio de valores, cite-se a parte 

executada, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 

256, II, do CPC. Decorrido em branco o prazo, proceda-se ao bloqueio de 

eventuais valores existentes em conta corrente em nome da parte 

executada (PRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA EPP - CNPJ 

14.811.429/0001-73), até o valor de R$ 9.113,65 (nove mil, cento e treze 

reais e sessenta e cinco centavos). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, BARBARA CALANDRINI LOPES JACOB, digitei. CUIABÁ, 10 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010788-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RENIEL DE MAGALHAES TAQUES (AUTOR(A))

DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ZENIR MIDON ROA (AUTOR(A))

BENJAMIN ROA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo 

Civil, procedo ao juízo de retratação da decisão objeto do recurso de 

agravo de instrumento, esclarecendo que, inicialmente, foi determinada 

neste processo a remessa dos autos para uma das Varas Federais, em 

razão da declaração de incompetência deste juízo para processar o feito. 

Contudo, logo na sequência, revendo esse posicionamento, em inúmeros 

outros processos idênticos a este foi determinada a suspensão 

processual, nos moldes que seguem. O Plenário do STF, em 5/10/2018, 

por maioria, nos autos do RE nº 827.996/DF, reconheceu a existência de 

repercussão geral da matéria relativa a existência de interesse jurídico da 

Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira 

interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no 

âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à 

competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das 

ações dessa natureza (Tema nº 1.011 - Rel. Min. GILMAR MENDES, 

Plenário Virtual, DJe de 5/10/2018), pendente de julgamento no Pleno do 

Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça, 

decidiu, por medida de economia processual, e também para evitar 

decisões dissonantes entre o STF e este STJ, pela devolução dos autos 

ao Tribunal de origem para lá aguardar o desfecho do recurso 

extraordinário afetado, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE 

DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL 

ADQUIRIDO PELO SFH. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA PARA O 

JULGAMENTO DA DEMANDA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 

RECONHECIDA PELO STF. RE Nº 827.996/DF. SUSPENSÃO DO FEITO. 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 1. Aplica-se o NCPC a este 

recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte já se manifestou que, por 

medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre 

a Corte Suprema e o STJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia 

devem ser remetidos ao Tribunal de origem para que seja possível a 

realização do juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 

do NCPC, após o julgamento do recurso pelo STF. Precedentes. 3. Não 

sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da 

anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a 

multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro 

recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 

5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de 

multa.” (STJ – AgInt no REsp 1617110/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira 

Turma, j. 18.2.2019 – DJe 20.2.2019 - destaquei). Como se vê, é de rigor a 

suspensão do curso deste processo até o julgamento da matéria pelo STF, 

impondo-se, assim, a retificação da decisão anterior, a fim de que os 

autos permaneçam suspensos. Tão logo julgada a matéria, venham-me 

conclusos os autos, depois de certificado a respeito. Cumpra-se e 

intimem-se. Comunique-se à Relatora do agravo de instrumento.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060160-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

MARTA JESUS DA SILVA OAB - 029.713.321-79 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 552 de 2237



dia 28.5.2020, às 11h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 9 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060320-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTO LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060075-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SALETE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060157-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO LEONARDO DE CASTRO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 
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feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060161-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CESAR PEREIRA GARCIA BURDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060351-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE CAMPOS COELHO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060360-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO DA COSTA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 10h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 
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4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060399-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060431-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR LUIZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 11h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060437-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEBISON BERTULIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 28.5.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 
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autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019202-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ IVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1019202-44.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Juarez Ivo Executada: Porto Seguro Companhia de Seguro e 

Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente requereu a intimação 

do executado para pagar o débito exequendo de R$ 7.150,08 (sete mil, 

cento e cinquenta reais e oito centavos). Antes de ser intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 7.352,72 (sete mil, trezentos 

e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), adimplindo, assim, a 

obrigação, e requerendo a extinção da execução, com o que concordou a 

parte exequente. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 23801983. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060014-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BATISTA DAMASCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se da peça retro que, apesar de intimada, a empresa 

Agemed não restabeleceu o tratamento via home care nos moldes 

determinados na decisão do Id 27253294, tampouco justificou a 

impossibilidade de fazê-lo, quedando-se inerte, mesmo sendo arbitrada a 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 dias. Por conta disso, a 

parte autora requer a penhora “on line” no valor de R$ 112.367,04 (cento e 

doze mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), que 

corresponde a três (03) meses de tratamento, segundo atestam os 

orçamentos fornecidos pela prestadora de serviço Help Vida. 

Considerando que a empresa requerida interrompeu o tratamento sem 

qualquer justificativa plausível e levando em conta a urgente necessidade 

da continuidade do tratamento, dada a gravidade do quadro de saúde da 

menor paciente, totalmente incapaz, com microcefalia, somada a sua 

inércia, que fez ouvidos moucos à ordem judicial, defiro, parcialmente, o 

pedido retro, ordenando, por ora, o bloqueio de apenas R$ 37.455,68 

(trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e oito 

centavos), que corresponde a um mês de tratamento, em nome da 

empresa AGEMED PLANOS DE SAÚDE (CNPJ n. 02.933.220/0001-01). 

Efetivado o bloqueio, transfira os valores para a conta bancária em nome 

da prestadora do serviço Help Vida a ser informada nos autos, que 

deverá prestar contas das despesas correspondentes. Cumpra-se, no 

mais, todo o ordenado na decisão anterior (Id 27253294). Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060019-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060290-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CATARINA DA ROSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060627-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ABREU LIMA CANDIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, 

CPC). Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060715-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO LOPES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060904-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 10h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 
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advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060326-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1059356-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars” 

(sic) proposta por CESAR PRADO DE SOUZA, qualificado nos autos, em 

desfavor do HOSPITAL ORTOPÉDICO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificado, no qual se objetiva, em antecipação 

de tutela, ordem judicial que garanta ao autor o acesso ao consultório 

médico no qual faz atendimentos, bem como à agenda profissional. O 

autor relata ser médico ortopedista especializado em coluna e sócio 

cotista do hospital requerido, sendo que na data de 10.12.2019 foi 

impedido de adentrar o estabelecimento para realizar seus atendimentos 

por decisão unilateral da administradora do nosocômio, após uma ligação 

de outro sócio que afirmou que lhe informaria pessoalmente, porém nunca 

foi comunicado acerca do cancelamento. Diz que a direção apenas o 

informou que sua agenda semanal seria cancelada e que não lhe seria 

permitida a entrada para realizar os atendimentos dos dias 10 e 11 de 

dezembro, o que lhe tem causado transtornos irreparáveis e para os 

pacientes, tendo em vista que a maioria das consulta agendadas é 

pré-cirúrgica ou urgente. Afirma já ter sido obrigado a cancelar 8 cirurgias 

nesse período, porém não ser possível juntar aos autos os prontuários 

médicos em decorrência do sigilo médico. Por essa razão, fundamentado 

nos arts. 300 e 303, do CPC, pede a concessão da tutela antecipada, a fim 

de que lhe seja permitido acesso ao consultório para realização de 

consultas, bem como à agenda médica. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o necessário. Decido. De acordo com o artigo 300 

e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). No 

caso em apreço, a documentação acostada aos autos confirma que o 

requerente é médico e sócio quotista do Hospital Ortopédico de Cuiabá, 

onde possui consultório e atende, regularmente, seus pacientes e ao qual 

se viu impedido de ingressar para exercer sua profissão, por decisão 

colegiada da administração, forçando-o a cancelar consultas e cirurgias 

previamente agendadas, conforme se extrai dos vídeos gravados e 

anexados aos autos, revelando-se inquestionável a presença do requisito 

da probabilidade do direito, na medida em que o profissional se vê 

abruptamente impossibilitado de trabalhar, ou seja, de exercer, livremente, 

seu ofício. O segundo requisito, o do perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, reside no fato, também suficientemente 

demonstrado, de que a decisão administrativa surpreendeu o requerente e 

o privou, portanto, de tempo e oportunidade para o exercício de sua 

profissão em outro ambiente de trabalho, de modo a evitar e/ou amenizar 

os naturais prejuízos financeiros e de credibilidade da imagem profissional 

perante a sociedade e, em especial, diante de seus pacientes. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar 

o requerido à obrigação de fazer, consistente em permitir a utilização do 

consultório existente em suas instalações ao requerente, até ulterior 

decisão em contrário, pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) até o limite do prejuízo alegado pelo requerente a ser 

demonstrado no decorrer da instrução processual. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, CPC), designada para o 

dia 4 de maio de 2020, às 9h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), tendo em vista 

a indisponibilidade de pauta nesse momento, advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 558 de 2237



por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se em 

regime de plantão e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1059356-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PRADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars” 

(sic) proposta por CESAR PRADO DE SOUZA, qualificado nos autos, em 

desfavor do HOSPITAL ORTOPÉDICO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificado, no qual se objetiva, em antecipação 

de tutela, ordem judicial que garanta ao autor o acesso ao consultório 

médico no qual faz atendimentos, bem como à agenda profissional. O 

autor relata ser médico ortopedista especializado em coluna e sócio 

cotista do hospital requerido, sendo que na data de 10.12.2019 foi 

impedido de adentrar o estabelecimento para realizar seus atendimentos 

por decisão unilateral da administradora do nosocômio, após uma ligação 

de outro sócio que afirmou que lhe informaria pessoalmente, porém nunca 

foi comunicado acerca do cancelamento. Diz que a direção apenas o 

informou que sua agenda semanal seria cancelada e que não lhe seria 

permitida a entrada para realizar os atendimentos dos dias 10 e 11 de 

dezembro, o que lhe tem causado transtornos irreparáveis e para os 

pacientes, tendo em vista que a maioria das consulta agendadas é 

pré-cirúrgica ou urgente. Afirma já ter sido obrigado a cancelar 8 cirurgias 

nesse período, porém não ser possível juntar aos autos os prontuários 

médicos em decorrência do sigilo médico. Por essa razão, fundamentado 

nos arts. 300 e 303, do CPC, pede a concessão da tutela antecipada, a fim 

de que lhe seja permitido acesso ao consultório para realização de 

consultas, bem como à agenda médica. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o necessário. Decido. De acordo com o artigo 300 

e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). No 

caso em apreço, a documentação acostada aos autos confirma que o 

requerente é médico e sócio quotista do Hospital Ortopédico de Cuiabá, 

onde possui consultório e atende, regularmente, seus pacientes e ao qual 

se viu impedido de ingressar para exercer sua profissão, por decisão 

colegiada da administração, forçando-o a cancelar consultas e cirurgias 

previamente agendadas, conforme se extrai dos vídeos gravados e 

anexados aos autos, revelando-se inquestionável a presença do requisito 

da probabilidade do direito, na medida em que o profissional se vê 

abruptamente impossibilitado de trabalhar, ou seja, de exercer, livremente, 

seu ofício. O segundo requisito, o do perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, reside no fato, também suficientemente 

demonstrado, de que a decisão administrativa surpreendeu o requerente e 

o privou, portanto, de tempo e oportunidade para o exercício de sua 

profissão em outro ambiente de trabalho, de modo a evitar e/ou amenizar 

os naturais prejuízos financeiros e de credibilidade da imagem profissional 

perante a sociedade e, em especial, diante de seus pacientes. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de ordenar 

o requerido à obrigação de fazer, consistente em permitir a utilização do 

consultório existente em suas instalações ao requerente, até ulterior 

decisão em contrário, pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais) até o limite do prejuízo alegado pelo requerente a ser 

demonstrado no decorrer da instrução processual. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação (art. 334, CPC), designada para o 

dia 4 de maio de 2020, às 9h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), tendo em vista 

a indisponibilidade de pauta nesse momento, advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se em 

regime de plantão e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060340-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060515-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL ALVES DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060591-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY ROCHA SCHMITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060638-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDSON CERQUEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060639-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON CHAVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 9h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 
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feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060833-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELE BENEDITA MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060867-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 10h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060670-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PERES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 561 de 2237



4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060906-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO MUNIZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060910-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060931-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 7 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061276-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DIRCE DE SOUSA TALON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Trata-se de “Pedido de Pensão Judicial Post Mortem” proposta por 

Dirce de Sousa Talon em face de Estado de Mato Grosso/Fazenda Pública 

Estadual. Verifica-se, pois, que a inicial foi direcionada à uma das varas 

fazendárias de Cuiabá, o que não poderia ser diferente, tendo em vista 

figurar no polo passivo da lide ente público estadual. Portanto, dúvida não 

há de que este juízo carece de competência para processar e julgar o 

feito, que é de competência privativa do Juízo da Fazenda Pública. Assim, 

declino de minha competência, determinando o encaminhamento dos autos 

a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca, após as 

providências necessárias de costume. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061323-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Trata-se de “Execução contra a Fazenda Pública” proposta por 

Evanilson Miguel de Souza Amorim em face do Estado de Mato Grosso, na 

qual se objetiva, o recebimento dos honorários advocatícios, referente às 

nomeações como Defensor Dativo descrito na peça inicial. Tem-se, 

entretanto, que este juízo carece de competência para processar e julgar 

o feito, que é de competência do Juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Assim, declino de minha competência, determinando o 

encaminhamento dos autos a Vara Especializada de Execução Fiscal 

desta Comarca, após baixas e anotações de costume.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062308-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais” ajuizada por MARIA PIRES DE OLIVEIRA em desfavor da 

ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

ÁGUA E ESGOTO, na qual se objetiva, em síntese, o conserto/instalação 

de rede de coleta e de esgoto na residência da autora. A demandante 

relata ser titular da unidade consumidora de água matriculada sob número 

43433-7, grupo 10 e que desde 2007 vem enfrentando irregularidades por 

parte das concessionárias que atuaram no fornecimento do serviço, tais 

como SANEMAT, SANECAP e, por fim, a ÁGUAS CUIABÁ, ora demandada. 

Isso porque em 2009 o esgoto estourou, ocasionando o despejo de água 

suja, excrementos e toxinas em seu terreno, sem que houvesse resolução 

por parte das aludidas empresas, mesmo mediante inúmeras solicitações, 

conforme protocolos anexos, que resultou apenas em promessa de que 

enviariam equipe para solução do problema, o que nunca aconteceu. Diz 

que sua irresignação reside, ainda, no fato de que mensalmente vem 

pagando a taxa de esgoto, sem a contraprestação, não lhe restando 

alternativa senão buscar a intervenção do Poder Judiciário, a fim de que a 

ré conserte a rede de esgoto, pugnando, no mérito, pelo pagamento de 

indenização pelos danos morais suportados em decorrência da inércia da 

fornecedora. Pede, ainda, a inversão do ônus da prova. É necessário. 

Decido. O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput 

desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Como visto do relatório acima, a autora 

pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, o conserto/instalação da 

rede de esgoto em sua residência, ao argumento de que há mais de 10 

(dez) anos vem recebendo dejetos em seu terreno, por conta da inércia 

da requerida que, mesmo ciente de que o esgoto está “estourado”, não lhe 

prestou o atendimento devido. Os documentos que instruem o pleito, à 

primeira vista, demonstram que realmente existe no terreno da 

consumidora uma corrente de águas sujas, conforme fotos anexadas, 

assim também se inferindo das faturas que acompanham a inicial que a 

taxa de esgoto vem sendo cobrada normalmente pela requerida. Todavia, 

impõe-se observar que o acatamento da pretensão da autora, ab initio, no 

caso em questão, mostra-se temerária, pois tal conduta implicaria o 

reconhecimento sumário da responsabilidade da requerida sem que ao 

menos fosse ouvida ou examinada a origem desse vazamento, o que só 

será possível mediante formação do contraditório. Tanto é verdade que a 

própria autora pede, na peça primeira, a realização de inspeção no local 

para aferição da irregularidade. Assim sendo, com fulcro no art. 300, do 

CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência e, por outro lado, defiro a 

gratuidade da justiça, bem como a prioridade na tramitação, tendo em vista 

tratar de pessoa idosa e enferma. Proceda-se às identificações 

necessárias (Lei 10.741/2003 e art. 1.048, I, do Código de Processo Civil). 

Cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28 de abril de 

2020, às 12h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital – sala 5 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000274-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cuida-se de “Ação Indenizatória por Danos Patrimoniais” proposta 

por JOLENILSON ARIEL SILVA DE AMORIM, qualificado nos autos, em face 

de ANHAGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (UNOPAR), pessoa 
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jurídica de direito privado, também qualificada, por meio da qual o autor 

alega que, em meados de 2018, inscreveu-se e prestou vestibular para 

ingresso em curso superior fornecido pela ré, realizando as provas num 

fim de semana. Contudo, diz que, por dificuldades financeiras, não 

procurou saber sobre sua aprovação, tampouco realizou matrícula. Afirma 

que o próprio site da empresa ré menciona que a inscrição no vestibular 

não tem o condão de imputar matrícula nos cursos ministrados pela 

instituição. Todavia, esclarece que, mesmo sem a efetivação de matrícula, 

descobriu, recentemente, que o seu nome foi indevidamente negativado 

pela ré em cadastro de maus pagadores, trazendo-lhe enormes prejuízos, 

não lhe restando outra alternativa, senão a de socorrer-se do Judiciário. 

Pede-se, assim, a título de tutela provisória de urgência, seja intimada a ré 

para que retire a restrição cadastral no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Foram anexados 

documentos. É o necessário. Decido O pedido, como se vê, está ancorado 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo 

assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de 

urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O alegado na peça 

primeira de que não houve a efetivação de matrícula em nenhum curso 

superior perante a Unopar, não se apoia em qualquer prova documental, 

notadamente por se basear em fato negativo, que, por isso, compete à 

parte ré provar que ocorreu a relação jurídica entre elas que tenham 

gerado o débito do qual resultou em negativação do nome do autor no rol 

de maus pagadores. Daí a não presença da probabilidade do direito. 

Contudo, consistindo o pedido liminar em simples determinação para 

retirada e/ou cancelamento do nome do autor dos órgãos de crédito, que 

nada tem a ver com o mérito do pedido, nada obsta o seu deferimento, até 

porque nenhum prejuízo experimentará a parte contrária, caso reste 

demonstrado, ao final do processo, a efetivação da matrícula pelo autor. 

Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do 

CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 

comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, determino, desde 

já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir a requerida a fazer 

prova da licitude da cobrança de mensalidade escolar do autor. Ante o 

exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para 

determinar a imediata retirada e/ou cancelamento do nome do autor dos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) relacionado ao débito aqui 

discutido, até a decisão final deste processo. Cumprida a liminar, cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 28 de 

abril de 2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital – sala 6 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, 

CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061239-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEDRO DE FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061911-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

M. A. M. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 11h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 
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autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1062121-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 29.5.2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 10 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061141-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VIEIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

M. E. Q. T. (AUTOR(A))

BENEDITA ADRIANA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061473-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELOZ AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (RÉU)

WALMIR DIAS GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062176-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA 

(RÉU)

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Quanto ao 

pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte requerente, 

postergo a apreciação para o momento posterior à apresentação de 

resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061399-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINE OTOWICZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062228-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062238-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO MIRANDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061264-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVILON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061287-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON PRIMO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061475-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ TORRES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 
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advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061481-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061491-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DAIANE QUEIROZ LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 9h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061512-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN CARVALHO FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062072-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEVERSON CONCEICAO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 568 de 2237



CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 10h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000077-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000330-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS COELHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 11h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDA APARECIDA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 11h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000477-02.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANK HENRIQUE DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 11h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 1 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI MIRANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON FERNANDES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (art. 827, caput, CPC). No caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida 

pela metade (§ 1º, art. 827, CPC). Não efetuado o pagamento no prazo 

assinalado, munido da segunda via do mandado, o meirinho procederá, de 

imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e o seu depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando-se, na mesma oportunidade, a 

parte executada, devendo ser juntado aos o mandado e a respectiva 

certidão, quando começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito e 

caução, esclarecendo que, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 

919, caput, CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito 

deverá ser expedido em duas vias, a primeira com o propósito de 

promover a citação da executada e a segunda com o objetivo de promover 

a penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (03 dias). Não sendo localizada a parte devedora, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), 

cabendo ao oficial de justiça, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurá-la 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018407-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Em petição Id. 24344749, a parte autora, litigando em causa 

própria, informa o total cumprimento do acordo e pede o levantamento do 

valor depositado, com a consequente extinção do feito, o que implica a 

perda do objeto dos embargos de declaração interpostos pela parte 

requerida, versando sobre verba honorária. Assim, considerando já ter 

sido proferida sentença extintiva (Id. 24344749), determino o arquivamento 

do feito tão logo levantado o valor em favor do autor. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025795-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUND AUGUSTUS ZANINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA OAB - SP240050 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI (EXECUTADO)

VALMIR DOMINGOS LOCATELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pelos 

executados Valmir Domingos Locateli e Lorena Neusa Boff Locatelli em 

face do despacho inaugural proferido na execução de título extrajudicial 

que ordenou sua citação, por precatória, para pagamento da dívida 

exequenda no prazo de 3 (três) dias (art. 829, CPC), sob pena de penhora 

e avaliação. Afirmam os embargantes que, pelo que se infere da parte 

final da peça primeira, o exequente requereu expressamente a sua 

citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem a entrega de 

15.646,1453 (quinze mil, seiscentos e quarenta e seis sacas de soja, mais 

a fração de saca de 0,1453), sob pena de reversão em perdas e danos. 

Contudo, diz que no despacho inaugural, ao contrário do requerido na 

petição inicial, foi determinada a citação pagamento da dívida no prazo de 

3 (três) dias, na forma do art. 829 do CPC, expedindo-se, para tanto, o 

correspondente mandado, que está sendo cumprido perante o juízo 

deprecado. Requerem sejam acolhidos e providos os embargos para o fim 

de sanar a omissão/contradição e, por consequência, declarar nula a 

citação efetivada, bem como esclarecer se a presente ação refere-se à 

execução para entrega de coisa incerta ou execução para pagamento de 

quantia certa. O embargado/exequente diz inexistir o vício apontado e 

afirma que os embargos são procrastinatórios, pugnando, assim, peno 

não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com os 

documentos anexados nos autos, os executados foram citados nos dias 

16 e 17 de setembro de 2019, consoante se observa da certidão da oficial 

de justiça encartada na carta precatória n. 1005347-30.2019.8.11.0040 e 

que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT (página 

102), e os embargos de declaração protocolizados em 23.9.2019, 

exatamente no último dia do prazo, portanto, tempestivamente. Superada 

tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito dos embargos, o 

que ora se passa a fazer, assinalando-se que, segundo a inicial da 

execução de título extrajudicial, os executados/embargantes confessaram 

ser devedores da obrigação certa, líquida e exigível de entregar aos 

exequentes 14.718,1496 sacos de soja em 9 (nove parcelas) anuais de 

1.635,3498 sacos, mas deixaram de honrar a obrigação a partir da quarta 

parcela. Por essa razão, foi requerida a intimação dos executados para 
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entrega aos exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma 

convencionada na Confissão de Dívida, do equivalente a 15.646,1453 

(quinze mil, seiscentos e quarenta e seis vírgula um quatro cinco três) 

sacos de soja de 60 Kg cada, sob pena de a obrigação reverter-se em 

perdas e danos na forma do art. 809 do CPC. Contudo, o despacho 

inaugural foi proferido com base no art. 829 do Código de Processo Civil, 

como se se tratasse de execução por quantia certa, ordenando-se a 

citação dos devedores para pagamento da dívida exequenda no prazo de 

3 (três) dias, sob pena de penhora, em flagrante contradição com o que 

se requereu na peça madrugadora, estando tal ordem judicial sendo 

cumprida pelo Juízo da Comarca de Sorriso-MT. Nenhuma dúvida resta 

sobre a existência do vício apontado, já que a execução de título 

extrajudicial refere-se à execução para a entrega de coisa certa 

(15.646,1453 – quinze mil, seiscentos e quarenta e seis vírgula um quatro 

cinco três) sacos de soja de 60 Kg cada, que possui rito processual 

totalmente diferente da execução por quantia certa, impondo-se, por isso, 

o acolhimento dos embargos para a correção do vício para o fim de 

declarar nulo o referido despacho inaugural e todos os atos 

subsequentes. Em face do exposto, conheço dos embargos e dou-lhes 

provimento para o fim de declarar nulo o despacho inaugural do Id 

21035348, bem como os atos processuais que se seguiram a partir da 

referida decisão, sobretudo a citação efetivada no juízo deprecado, nos 

termos do art. 276 do Código de Processo Civil, restabelecendo aos 

executados/embargantes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação desta decisão, para satisfazer a obrigação, entregando aos 

exequentes (15.646,1453 – quinze mil, seiscentos e quarenta e seis 

vírgula um quatro cinco três) sacos de soja de 60 Kg cada (art. 806, CPC), 

sob pena de busca e apreensão (§ 2º, art. 806) e/ou conversão em 

perdas e danos (art. 809), já que se deram por citados com o seu 

comparecimento nos autos (§ 1º, art. 239, CPC). Decorrido em branco o 

prazo estipulado, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

expedindo-se, para tanto, carta precatória. Oficie-se ao juízo deprecado, 

solicitando-se a devolução da precatória, independentemente de 

cumprimento. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1061279-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, 

CPC). Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028140-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA GATTI OAB - SP234531 (ADVOGADO(A))

PABLO DOTTO OAB - SP147434 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIRON ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. GERDAU AÇOS LONGOS S.A, já qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra o despacho Id. 25800274, que indeferiu 

a penhora “on line” de valores, ao argumento de que foi omisso, vez que o 

pedido foi de arresto. Pede, pois, o acolhimento do recurso, a fim de ver 

sanada a omissão. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, já que o despacho foi publicado em 

8.11.2019 e o recurso foi interposto dois dias depois, segundo 

informações PJE, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é 

apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme 

sustentado. A omissão apontada pela parte embargante, na realidade, se 

refere à inexatidão material traduzida, como visto acima, em erro de 

digitação, pois, ao invés de se mencionar “arresto on line”, mencionou-se 

“penhora”, equívoco passível de correção até mesmo de ofício pelo 

magistrado, segundo prevê o art. 1.022, III, do CPC, cumprindo destacar 

que erro material, segundo a doutrina, é aquele “1. perceptível por 

qualquer homo medius; 2. e que não tenha, evidentemente, correspondido 

à intenção do juiz”[1], exatamente como ocorreu no referido parágrafo. 

Assim sendo, acolho os embargos, dando-lhes provimento para corrigir o 

vício apontado, a fim de que se faça constar “arresto” no lugar de 

penhora. Intimem-se. Cumpra-se. [1] (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, 

Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo Código de 

Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 1.475).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040225-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Em que pese tenha sido determinado à parte autora a juntada de 

Boletim de Ocorrência, verifica-se que o documento contido em Id. 

23743789, possui dados suficientes à identificação da vítima, dos fatos 

afetos ao acidente de trânsito e à data do ocorrido, permitindo, assim, o 

deslinde da lide. Assim, em prosseguimento ao feito, determino a citação 

da parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 24 de junho 

de 2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - sala 4 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSSAILA FERNANDA TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c 

Inexigibilidade de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por 

Danos Morais” intentada por MAKSSAILA FERNANDA TOMAZ DA SILVA, 

qualificada nos autos, em face da OI S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, também qualificada, na qual se alega, em síntese, ter a autora 

sofrido negativação indevida em seu nome, por um débito oriundo de 

serviços telefônicos que não contratou. A autora relata que ao consultar a 

situação de seu nome foi surpreendida com a aludida restrição, 

decorrente de um débito no valor de R$ 358,74 (trezentos e cinquenta e 

oito reais e setenta e quatro centavos) oriundo de um suposto contrato 

que teria firmado com a requerida sob n. 000005055776567, que, todavia, 

desconhece. Aponta como abusiva e ilegal a conduta da empresa ré e 

pede, em antecipação de tutela, seja determinada a exclusão do seu nome 

do cadastro SPC/SERASA/SCPC e congêneres, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A 

documentação trazida com a petição inicial retrata os fatos narrados pela 

requerente acerca da negativação do seu nome, em decorrência de um 

débito de R$ 358,74 (trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos) oriundo de um suposto contrato que teria firmado com a 

requerida sob n. 000005055776567, segundo extrato Id. 27840789. 

Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova 

inquestionável de que tal cobrança não advém de serviços contratados 

pela autora, o que seria difícil, já que ela alega justamente não possuir 

qualquer contrato relação com empresa de telefonia. Essa comprovação, 

por certo, só será possível por parte da requerida, pois se trata de 

produção de prova de algo que a autora/consumidora diz não ter ocorrido. 

Com efeito, em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 

373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade 

de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio 

no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos 

como um dos direitos básicos do consumidor, condição que a requerente 

ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do 

ônus da prova, de modo a incumbir a requerida a fazer prova de que a 

cobrança é regular e, consequentemente, de que a negativação ocorreu 

dentro da legalidade. Pela mesma razão, ou seja, pela dificuldade da 

consumidora na comprovação de fato negativo, somado ao risco de dano 

que a negativação de seu nome lhe vem acarretando, em virtude da 

restrição de crédito, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando 

que a requerida providencie a exclusão do nome da autora do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), limitada a 30 dias. Mesmo porque, esta decisão poderá 

ser revogada a qualquer momento, mediante a comprovação, através de 

pedido devidamente fundamentado, da ausência e/ou modificação dos 

requisitos concessórios da tutela antecipatória, vez que a referida medida 

não possui caráter irrevogável e/ou irreversível. Defiro, ainda, o pedido de 

gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 4 de maio de 2020, às 10h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO FURTADO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEM DOS SANTOS BEZERRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 
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CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000699-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JAHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 24.6.2020, às 8h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 5 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032214-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032214-28.2017.811.0041 Ação de Revisão de Contrato c/c 

Danos Morais e Antecipação de Tutela Requerente: Carlos Roberto 

Rodrigues de Almeida Requerida: MRV Prime Parque Chronos 

Incorporações SPE Ltda Vistos. O presente feito se encontra na 

denominada fase de Julgamento Conforme o Estado do Processo, prevista 

no Capítulo X do Código de Processo Civil. Duas são as matérias 

preliminares arguidas na contestação. A primeira delas se confunde com o 
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próprio mérito, tanto que reiterada na própria contestação sob esse título, 

pois consiste na alegação de ilegitimidade da parte ré no tocante à taxa de 

corretagem, impondo-se, assim, seja decidida em sentença. A segunda 

consiste na impugnação ao deferimento da gratuidade da justiça. Ora, 

depois de concedido o benefício previsto no art. 98 do CPC à parte autora, 

com base na declaração por ela firmada de hipossuficiência financeira 

para honrar as despesas processuais sem prejuízo pessoal ou de sua 

família, e em seguida à impugnação formulada na contestação, coube ao 

autor trazer para os autos o seu contracheque, que reforça a sua 

condição de miserabilidade jurídica, na medida em que ficou sobejamente 

demonstrado que o seu rendimento líquido é muito inferior ao equivalente a 

dez salários mínimos, critério objetivo considerado como índice de 

necessidade a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, 

segundo a jurisprudência (RT 871/394; RMDCPC 26/120). Diante disso, 

mantenho o benefício, conforme decidido anteriormente. No mais, 

verifica-se não ser o caso de dilação probatória, uma vez que a matéria 

de fato já se mostra suficientemente comprovada com as fotografias 

posteriores ao cumprimento da liminar, especialmente por não terem sido 

impugnadas pela parte ré depois de juntadas aos autos (ID 16138297), 

impondo-se, tão somente, apurar o valor das despesas no caso de 

eventual deferimento do pedido no mérito, tendo em vista a alegação da ré 

de que houve regular vistoria do imóvel quando de sua entrega à parte 

autora, o que será objeto de apreciação na sentença. Sendo assim, 

determino a intimação da parte autora para, querendo, apresentar pelo 

menos três orçamentos das despesas necessárias à correção da porta e 

do piso, em 15 dias, pena de o valor a ser pago em eventual condenação 

depender de liquidação de sentença. A seguir, conclusos para julgamento 

de acordo com a ordem cronológica estipulada neste juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011068-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL 

ASIA LP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA OAB - SP132649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZM ADMINISTRACAO EM ARTES CULTURA ESPORTE E RECREACAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Tão logo citada nos termos desta ação, a parte executada nomeia 

à penhora quatro aparelhos de ar condicionado no valor total de R$ 

45.369,52 (quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos). Instada a se manifestar, a exequente discorda 

da nomeação, sob o argumento de que a penhora de bens deve observar 

a ordem de preferência estabelecida no art. 835, do CPC, além de os bens 

serem de difícil alienação. É o relatório. Decido. A jurisprudência tem 

firmado o entendimento de que a parte exequente pode recusar a oferta 

de bem, quando não observada a gradação legal prevista no art. 835 do 

CPC, mormente o bem é de difícil alienação. Veja isso no seguinte julgado: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS 

CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO 

EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta 

Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do 

CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força 

das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. 

Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que 

se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu 

interesse, e não no do executado. Precedentes. 2. No caso, é justificável 

a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi 

averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos 

imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 

1501720/SP – Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 8.10.2019, p. DJe 

22.10.2019) Logo, discordando a exequente de bem nomeado à penhora 

fora da gradação legal prevista no ordenamento jurídico, e levando-se em 

conta que a parte executada não demonstrou "necessidade de mudança" 

na ordem de preferência estabelecida no art. 655, CPC, como lhe competia 

(STJ - 2ª T. Resp. 791573 - Min. Eliana Calmon, j. 7.2.06 - DJU 6.3.06) 

somado ao fato de que os bens são de difícil comercialização, torno 

ineficaz a indicação do bem. Antes, porém, de apreciar o pedido de 

bloqueio de valores, determino seja a parte executada intimada para, 

querendo, indicar outro bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026569-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZM ADMINISTRACAO EM ARTES CULTURA ESPORTE E RECREACAO 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL 

ASIA LP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Embargos à Execução” opostos por SÃO BENEDITO 

FITNESS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em antecipação de tutela, a suspensão da execução. 

A embargante alega ser nulo o título executivo, sendo patente o perigo de 

dano, já que a constrição de seus bens acarretará excessiva privação de 

seu patrimônio, sem justo motivo. Pede, pois, a concessão da medida 

antecipatória. É a síntese. Decido. O pedido, como se vê, está ancorado 

no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo 

assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de 

urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De outro lado, o art. 919, 

do referido instituto processual civil, estabelece que “os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo”, salvo se garantido o juízo, 

mediante pedido expresso da parte e preenchidos os requisitos para 

concessão de tutela provisória (§ 1º). No caso em tela, não se vislumbra, 

em cognição sumária, a probabilidade do direito, vez que a alegada 

nulidade/inexigibilidade do título executivo demanda melhor exame, não 

sendo possível, nesse momento, reconhecer a possibilidade de decisão 

favorável à executada antes de estabelecido o contraditório. Além disso, o 

juízo não se encontra seguro, pois não houve penhora nos autos 

executivos e os bens indicados para esse fim foram tidos por ineficazes, 

assim também não ocorrendo oferta de caução por parte da embargante, 

o que desautoriza a aplicação do § 1º, do art. 919, do Código de Processo 

Civil. Oportuno transcrever aqui o posicionamento dos processualistas 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o 

tema: “Não é possível ao juiz atribuir de ofício efeito suspensivo aos 

embargos. A relevância dos fundamentos dos embargos está na 

existência de possibilidade séria de julgamento favorável ao embargante. 

A relevância dos fundamentos dos embargos concerne à considerável 

probabilidade de julgamento favorável ao embargante (...) A concessão de 

efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia 

da execução por penhora, depósito ou caução.[1] Como se vê, para a 

suspensão dos embargos e dos seus efeitos, é imprescindível o 

preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, além 

da garantia da execução, o que não se verifica nos autos, cumprindo 

salientar, ainda, que não foram evidenciados elementos que apontem para 

o perigo de dano, pois eventual subtração do patrimônio da parte 

executada/embargante, por si só, não enseja prejuízo irreparável. Pelo 

exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e recebo os embargos 

à execução, sem o efeito suspensivo, salientando que a decisão acerca 

dos efeitos dos embargos poderá ser modificada a qualquer momento, 

mediante requerimento da parte, devidamente motivado e fundamentado 

(art. 19, § 2º, CPC). Intime-se a parte embargada, com prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. [1] In Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São Paulo: 2015, p. 859.
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Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025014-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO OAB - MT16769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cite-se o requerido para, em 15 (quinze) dias, contestar a ação 

e/ou, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, na forma do inciso II, do art. 

62, da Lei nº 8.245/91, consignando-se no mandado as advertências 

legais (art. 344, CPC). Cientifiquem-se, também, os eventuais sublocatários 

ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo como assistentes 

(art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Alegando a parte autora, em 15 

(quinze) dias, que o depósito não é integral, justificando a diferença, 

intime-se a parte ré para complementar o depósito, em 10 (dez) dias, sob 

pena de prosseguir o pedido de rescisão pela diferença (art. 62, IV, Lei n.º 

8.245/91). Na hipótese de ser apresentada contestação e alegando-se na 

peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, 

ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014178-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TADASHI ADANIYA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5.5.2020, às 10h30min, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova formulado da parte 

requerente, postergo a apreciação para o momento posterior à 

apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da justiça, nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (RÉU)

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001164-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

“Ação de Revisão de Aposentadoria c/c Cobrança de Diferença de 

Proventos c/c Tutela de Urgência Antecipada” endereçada a Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, contudo foi distribuído 

erroneamente a este juízo. Assim, determino imediatamente a 

redistribuição da ação a uma das Varas da Fazenda Pública. Cumpra-se e 

intime-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1012928-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL EDUCACAO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000389-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO VIANA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALYSON SILVA BUENO OAB - MT0020903A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência” 

proposta por MARIA DO ROSÁRIO VIANA LOPES, qualificada nos autos, 

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ – IGUÁ SANEAMENTO, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A autora relata 

ser usuária dos serviços da ré, unidade consumidora n. 36025-2, cuja 

média de consumo sempre foi em torno de R$ 213,22 (duzentos e treze 

reais e vinte e dois centavos) e que, todavia, desde julho de 2019 vem 

recebendo as faturas com valores exorbitantes, motivo pelo qual, solicitou, 

por duas vezes, fosse realizada vistoria na referida unidade. Conta que 

na ocasião foi constatada a existência de faturas em aberto, tendo, então, 

solicitado o reembolso dos valores exorbitantes já pagos e, ainda assim, 

ter sofrido a suspensão do abastecimento de água em sua residência, 

sem ao menos lhe ter sido dada oportunidade de defesa, tampouco 

realizada vistoria. Pede, pois, a antecipação de tutela, a fim de que seja 

determinado o restabelecimento do serviço em 48 horas, sob pena de 

multa, bem como que a ré não negative o seu nome em decorrência das 

faturas contestadas até o final da lide. Pugna, ainda, pela inversão do 

ônus da prova e a gratuidade da justiça. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. É o necessário. Decido O pedido, como se vê, está 

ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da 

tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os documentos 

que instruem a inicial demonstram claramente os fatos alegados pela 

autora, nos quais se vê o oneroso valor das faturas contestadas, 

referentes aos meses a partir de julho de 2019, segundo histórico de 

consumo Id. 27799538, que registra o consumo real lido de 39 em junho, 

terminando com 94 em outubro, bem como a discussão administrativa 

acerca da cobrança, nisso residindo a probabilidade do direito. O perigo 

de dano, por sua vez, está na própria natureza do serviço de 

fornecimento de água, tido como essencial, cuja falta, indubitavelmente, 

poderá afetar a vida cotidiana dos usuários[1]. Assim, estando presentes 

os requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, com 

fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, defiro o pedido, determinando que a 

requerida restabeleça o abastecimento de água na residência da autora, 

bem como que se abstenha de negativar o seu nome por conta das 

aludidas cobranças, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) 

limitada a 30 dias. Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no 

art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva 

dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial 

(não teve consumo), e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a 

facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do 

consumidor, condição que a requerente ostenta na demanda, 

inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo 

a incumbir o requerido a fazer prova de que a cobrança é devida. Cite-se 

e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação (art. 334, CPC), que designo 

para o dia 4 de maio de 2020, às 8h30min, a ser realizada pela central de 

conciliação, na sala 3, advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se. [1] “A 

suspensão de energia elétrica é medida extrema, considerando que o 

débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se de serviço 

essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, ante os 

manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor.” (...) 

(STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - Primeira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Sebastião Babosa Farais, j. 23.7.2019, Publicado no DJE 

25.7.2019 - destaquei)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035412-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por ALEXANDRE DOS SANTOS LARA, pessoa física 

devidamente qualificado nos autos, em face do BANCO BMG S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na 

inicial. O requerente alega, em síntese, que ao notar que o valor líquido 

creditado em sua conta bancária diminuiu sem qualquer explicação 

plausível, dirigiu-se até à Secretaria de Gestão, onde constatou que eram 

efetivados vários descontos em sua folha de pagamento, dos quais não 

se lembra de haver recebido o cartão da referida instituição financeira, 

afirmando desconhecer a origem de supostos débitos. Esclarece que os 

descontos dos supostos débitos de cartão de crédito desde o ano de 

2014, totalizam R$ 7.532,31 (sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e 

trinta e um centavos), que deverão ser restituídos em dobro, com juros e 

correção monetária. Assim, invocando o disposto nos artigos 186, 187 e 

927 do Código Civil, e no Código de Defesa do Consumidor, pleiteia, no 

mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica e danos morais, e, 

em sede de tutela antecipada, a suspensão dos indevidos descontos, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Junta documentos É o 

relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida com a petição 

inicial não deixa dúvidas acerca do alegado desconto mensal, segundo se 

colhe dos holerites do requerente. Contudo, não é possível extrair dessa 

mesma documentação a prova inquestionável de que tais descontos não 

foram expressamente autorizados pelo requerente. A referida autorização 

depende da comprovação por parte do banco requerido, na medida em 

que não é possível, ou se mostra muito difícil, ao requerente, a produção 

de prova de algo que ele diz não ter ocorrido, o que torna descabido o 

deferimento da tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do 

contraditório e a oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que 

passou a efetuar os descontos mensais decorrentes de cartão de crédito 

após autorização do beneficiário. Com efeito, ausente a probabilidade do 

direito, é o caso de se indeferir a tutela de urgência. Em razão da 
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peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do 

fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do 

CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos 

direitos básicos do consumidor, condição que o requerente ostenta na 

demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da 

prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que obedeceu às 

exigências legais para os descontos mensais na conta bancária do 

requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de gratuidade da 

justiça, em face da declaração de hipossuficiência, determinando seja 

citada a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 5 de maio de 

2020, às 12h, que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as 

partes advertidas de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032325-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SALGADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por CLAYTON SALGADO DOS SANTOS, pessoa 

física devidamente qualificado nos autos, em face do BANCO DAYCOVAL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial. O requerente pede os benefícios da gratuidade da 

justiça e alega ser servidor público, tendo como única fonte de renda os 

proventos advindos do Estado, conforme holerites em anexo. Diz que ao 

notar que o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer 

explicação plausível procurou informações no setor financeiro da 

Secretaria de Gestão e descobriu descontos de empréstimo consignado 

junto à instituição financeira requerida no valor total de R$ 1.482,77 (hum 

mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), dos 

quais não se recorda a contratação. Pede, em sede de tutela de urgência, 

que a requerida se abstenha de efetuar o desconto em folha de 

pagamento referente às parcelas identificadas como Banco Daycoval S/A 

em seus proventos recebidos mensalmente, pena de multa diária. Junta 

documentos É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência 

devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida 

ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida 

com a petição inicial não deixa dúvidas acerca do alegado desconto 

mensal em consignação, segundo se colhe dos holerites do requerente. 

Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova 

inquestionável de que tais descontos não foram expressamente 

autorizados pelo requerente. A referida autorização depende da 

comprovação por parte do banco requerido, na medida em que não é 

possível, ou se mostra muito difícil, ao requerente, a produção de prova de 

algo que ele diz não ter ocorrido, o que torna descabido o deferimento da 

tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do contraditório e a 

oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que passou a 

efetuar os descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado 

após autorização do beneficiário. Com efeito, ausente a probabilidade do 

direito, é o caso de se indeferir a tutela de urgência. Em razão da 

peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do 

fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do 

CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos 

direitos básicos do consumidor, condição que o requerente ostenta na 

demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da 

prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que obedeceu às 

exigências legais para os descontos consignados mensais na conta 

bancária do requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de 

gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5 de maio de 2020, às 11h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031427-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por LUZIA ROSA DE OLIVEIRA, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, em face do BANCO VOTORANTIM 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial. A requerente pede os benefícios da gratuidade da 

justiça e alega ser servidora pública, tendo como única fonte de renda os 

proventos advindos do Estado, conforme holerites em anexo. Diz que ao 

notar que o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer 

explicação plausível procurou informações no setor financeiro da 

Secretaria de Gestão e descobriu descontos de empréstimo consignado 

junto à instituição financeira requerida no valor total de R$ 1.182,58 (hum 

mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), dos quais 

não se recorda a contratação. Pede, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de efetuar o desconto em folha de pagamento 

referente às parcelas identificadas como Banco Votorantim S/A em seus 

proventos recebidos mensalmente, pena de multa diária. Junta 

documentos É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência 

devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida 

ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida 

com a petição inicial não deixa dúvidas acerca do alegado desconto 

mensal em consignação, segundo se colhe dos holerites da requerente. 

Contudo, não é possível extrair dessa mesma documentação a prova 

inquestionável de que tais descontos não foram expressamente 

autorizados pela requerente. A referida autorização depende da 

comprovação por parte do banco requerido, na medida em que não é 

possível, ou se mostra muito difícil, a requerente, a produção de prova de 

algo que ela diz não ter ocorrido, o que torna descabido o deferimento da 

tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do contraditório e a 

oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que passou a 

efetuar os descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado 

após autorização da beneficiária. Com efeito, ausente a probabilidade do 

direito, é o caso de se indeferir a tutela de urgência. Em razão da 

peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por 

causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do 

fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do 

CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos 

direitos básicos do consumidor, condição que a requerente ostenta na 

demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da 

prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que obedeceu às 

exigências legais para os descontos consignados mensais na conta 

bancária da requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de 

gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5 de maio de 2020, às 11h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002478-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO IGLESIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA OAB - RJ132101 (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Conforme salientado na impugnação à contestação pela parte 

autora, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Recurso Especial n.º 1.091.363/SC, submetido ao rito dos repetitivos, 

firmou orientação de que haverá potencial interesse jurídico da CEF para 

integrar a lide, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no 

âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, somente nos contratos 

celebrados entre 2/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as 

edições da Lei 7.682, de 1988, e da MP n. 475, de 2009, o que mereceria 

acolhimento à sua tese de que a competência para conhecer e julgar a 

matéria seria da Justiça Estadual. Contudo, cumpre salientar que o Plenário 

do STF, em 5/10/2018, por maioria, nos autos do RE nº 827.996/DF, 

reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa a 

existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para 

ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo 

seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de 

Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o 

processamento e o julgamento das ações dessa natureza (Tema nº 1.011 

- Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário Virtual, DJe de 5/10/2018), pendente 

de julgamento no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, o 

Superior Tribunal de Justiça, decidiu, por medida de economia processual, 

e também para evitar decisões dissonantes entre o STF e este STJ, pela 

devolução dos autos ao Tribunal de origem para lá aguardar o desfecho 

do recurso extraordinário afetado, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB 

A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. 

IMÓVEL ADQUIRIDO PELO SFH. INTERESSE DA CEF. COMPETÊNCIA PARA 

O JULGAMENTO DA DEMANDA. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 

RECONHECIDA PELO STF. RE Nº 827.996/DF. SUSPENSÃO DO FEITO. 

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA 

MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO 

PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 1. Aplica-se o NCPC a este 

recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte já se manifestou que, por 

medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes entre 

a Corte Suprema e o STJ, os recursos que tratam da mesma controvérsia 

devem ser remetidos ao Tribunal de origem para que seja possível a 

realização do juízo de conformação, nos termos dos arts. 1.039 e 1.040 

do NCPC, após o julgamento do recurso pelo STF. Precedentes. 3. Não 

sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a 

inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 
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presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado 

impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios 

termos. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da 

anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a 

multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o 

valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro 

recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 

5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de 

multa.” (STJ – AgInt no REsp 1617110/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira 

Turma, j. 18.2.2019 – DJe 20.2.2019 - destaquei). Como se vê, é de rigor a 

suspensão do curso deste processo até o julgamento da matéria pelo STF, 

o que ora determino, cabendo à secretaria deste juízo remeter os autos 

conclusos tão logo isso ocorra e devidamente certificado. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029287-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por AGNALDO REIS E SILVA, pessoa física 

devidamente qualificado nos autos, em face do BANCO OLÉ 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelas 

razões fáticas e jurídicas expostas na inicial. O requerente alega, em 

síntese, que ao notar que o valor líquido creditado em sua conta bancária 

diminuiu sem qualquer explicação plausível, dirigiu-se até à Secretaria de 

Gestão, onde constatou que eram efetivados vários descontos em sua 

folha de pagamento, dos quais não se lembra de haver recebido o cartão 

da referida instituição financeira, afirmando desconhecer a origem de 

supostos débitos. Esclarece que os descontos dos supostos débitos de 

cartão de crédito do ano de 2016 a 2019, totalizam R$ 25.465,72 (vinte e 

cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois 

centavos), que deverão ser restituídos em dobro, com juros e correção 

monetária. Assim, invocando o disposto nos artigos 186, 187 e 927 do 

Código Civil, e no Código de Defesa do Consumidor, pleiteia, no mérito, a 

declaração de inexistência da relação jurídica e danos morais, e, em sede 

de tutela antecipada, a suspensão dos indevidos descontos. Junta 

documentos É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência 

devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida 

ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida 

com a petição inicial não deixa dúvidas acerca do alegado desconto 

mensal, segundo se colhe dos holerites do requerente. Contudo, não é 

possível extrair dessa mesma documentação a prova inquestionável de 

que tais descontos não foram expressamente autorizados pelo 

requerente. A referida autorização depende da comprovação por parte do 

banco requerido, na medida em que não é possível, ou se mostra muito 

difícil, ao requerente, a produção de prova de algo que ele diz não ter 

ocorrido, o que torna descabido o deferimento da tutela de urgência e 

imperioso o estabelecimento do contraditório e a oferta de oportunidade ao 

banco requerido de provar que passou a efetuar os descontos mensais 

decorrentes de cartão de crédito após autorização do beneficiário. Com 

efeito, ausente a probabilidade do direito, é o caso de se indeferir a tutela 

de urgência. Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 

373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade 

de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio 

no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos 

como um dos direitos básicos do consumidor, condição que o requerente 

ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do 

ônus da prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que 

obedeceu às exigências legais para os descontos mensais na conta 

bancária do requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de 

gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5 de maio de 2020, às 10h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008675-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDE WILSON CORREA GARCIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte ré pugna pela produção de outras provas, 

determino seja ela intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009197-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GIOVANI NICHELE OAB - MT0007705A (ADVOGADO(A))

CLEVERSON CAMPOS CONTO OAB - MT15055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022065-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo que comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de outras provas para 

o desate da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, 

tendo em vista que a parte autora pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008637-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ARAUJO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - ME (RÉU)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SPERB DE PAOLA OAB - PR16015 (ADVOGADO(A))

RONILTO RODRIGUES GONCALVES OAB - MT19140-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de extinção do processo (art. 354, CPC) ou de 

julgamento antecipado (art. 355 e 356, CPC), por depender a lide de maior 

dilação probatória, dou por saneado o feito e organizado o processo (art 

357, CPC), determinando a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio, 

como perito judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan, médico especializado em 

perícias médicas, conforme currículo disponibilizado no site do Tribunal de 

Justiça (Banco de Peritos), podendo ser contatado pelo e-mail 

joao_bacan@yahoo.com.br, a fim de atestar eventual erro cometido nos 

exames realizados pelas requeridas, cabendo às partes, em 15 dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o 

assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. 

Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Intime-se o Perito para, no prazo de 10 

dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios que 

serão utilizados para realização da perícia, impondo-se salientar que, uma 

vez determinada a inversão do ônus da prova, conforme decisão primeira, 

compete à parte requerida a antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo 

Civil. Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os 

eventuais assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos 

para decisão. Deixo para designar audiência de instrução após a entrega 

do laudo e manifestação das partes a respeito. Cientifique-se o Sr. Perito 

desta nomeação. Cumpra-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Pelo que se infere da petição Id. 17772820, a parte exequente 

pleiteia a realização de penhora “on line” ao Bacen Jud de eventuais 

valores encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte 

executada, na pessoa física, requerendo, ainda, a renovação da citação 

da pessoa jurídica. O bloqueio de valores “on line”, previsto no art. 854, do 

CPC, indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade 

executiva. Assim, com fundamento no dispositivo referido e considerando 

que a executada foi citada (10720400), porém não pagou o débito no 

prazo legal, defiro o pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais 

valores existentes em conta corrente em nome de Danielle Cruz do Espírito 

Santos (CPF 011.926.661-00), até o valor de R$ 36.923,49 (trinta e seis 

mil, novecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos). Sendo 

irrisório o valor bloqueado, determino o seu desbloqueio. No caso de 

insucesso na diligência, Intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Defiro, ainda, a citação da empresa 

executada na forma pleiteada. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033682-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACOB CORREA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE TAGLIARI OAB - MT18539/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001747-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES GOMES BEZERRA GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Segundo estabelece o art. 242, do CPC, a citação deve ser 

pessoal ou na pessoa do representante legal, tanto que na citação por 

AR, segundo art. 248, § 1º, do referido instituto processual, a carta deve 

ser entregue ao citando, devendo o carteiro colher a respectiva 

assinatura no recibo. De igual modo, em se tratando de pessoa jurídica, a 

citação só será considerada válida, quando recebida por pessoa com 

poder de gerência geral ou de administração ou, ainda, por funcionário 

responsável pelo recebimento (§ 2. º). Desse modo, considerando que a 

citação não ocorreu nos moldes previstos em lei, a fim de evitar futura 

nulidade processual, determino que se renove o ato, expedindo-se carta 

de citação com AR-MP (mão própria). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004536-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DOMINGOS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ANGELLO RIBEIRO ANGELO OAB - BA39592 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006168-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BARBOSA HORTENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que a parte requerida pugna pela produção de outras provas, 

determino seja intimada para assim se pronunciar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008646-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Constata-se tratar aqui de processo sem questões processuais a 

serem enfrentadas nesta fase e que comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de outras provas para o desate da 

lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

sua inclusão na ordem cronológica de julgamentos. Todavia, tendo em 

vista que as partes pugnam pela produção de outras provas, determino 

sejam intimadas para assim se pronunciarem, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, justificando, fundamentadamente, a necessidade da dilação 

probatória. Ao final, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000293-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Cominatória c/c Tutela de Urgência c/c Pedido 

de Liminar” proposta por EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO, 

qualificada nos autos, em desfavor da BRADESCO SAÚDE S.A., pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, na qual se objetiva, em 

síntese, ordem judicial que garanta à autora a autorização do plano de 

saúde para que seja realizada a cesariana de que necessita, com 

urgência, reduzindo a carência. A requerente diz ter celebrado contrato 

de plano de saúde com a requerida já em estado de gravidez, no dia 

11.6.2019, tendo ciência de que o parto não seria autorizado, em virtude 

da carência. Todavia, em razão da evolução da gestação e por apresentar 

quadro de anemia desde a 33ª semana de gravidez e o risco de entrar em 

trabalho de parto, temendo pela vida da filha e a própria vida, pede, em 

antecipação de tutela, seja a requerida compelida a autorizar a cirurgia 

obstétrica. Houve emenda à inicial, com a juntada de documentos médicos. 

Em pedido Id. n. 27921884, a autora informa já ter sido realizado o parto no 

Hospital Santa Helena de Cuiabá e que, devido à gravidade do seu estado, 

teve de ser retirado o seu útero, estando nesse momento sob risco de 

morte. Pede, assim, seja determinado ao plano que autorize a sua 

internação em leito de UTI, visto que a família não possui condições de 

arcar com os custos da internação. É a síntese. Decido. O pleito, como se 

vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de 

Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a 

concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso em tela, a probabilidade do direito está 

consubstanciada na documentação que instrui a inicial, mais 

especificamente nos documentos pessoais, na carteira do plano de saúde 

e nos exames médicos, que demonstram a existência de vínculo e relação 

jurídica de consumo entre as partes e a urgência no atendimento descrito 

em último momento, com a informação de que a autora já passou pelo 

parto e necessita de UTI, sob risco de morte. Embora não conste nos 

autos documento médico comprobatório da necessidade de UTI ou da 

negativa do plano, é certo que, segundo a norma inserta no art. 35-C da 

Lei 9.656/98, que dispõe sobre as hipóteses de obrigatoriedade de 
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cobertura do atendimento pelos planos privados de assistência à saúde 

“in verbis”: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 

(Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal 

definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 

assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) II - de urgência, 

assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, 

de 2009) (...)" Vê-se, pois, que, independentemente de carência, em 

situações graves e de risco de lesões irreparáveis, como no caso da 

autora, a cobertura é obrigatória. Ressalte-se que o direito à saúde está 

preconizado no art. 196 da Constituição Federal, que assim dispõe "A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para 

proteção e recuperação", confirmando, assim, a plausibilidade do direito 

invocado (art. 196, CF). Portanto, é certo que a requerida não pode negar 

o tratamento da autora no estado em que se encontra, sob risco de 

morrer, simplesmente por conta da carência do plano, não restando dúvida 

acerca do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Por todo 

o arrazoado acima, e com base nas informações contidas em petição Id. 

27921884, de que serão trazidos aos autos os documentos que atestam a 

situação vivida pela autora no dia de hoje, depois de ter se submetido ao 

parto forçado, em razão até mesmo da própria natureza do atendimento 

(parto prematuro), a antecipação da tutela é medida que se impõe, a fim de 

evitar prejuízos irreparáveis. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 

300 e seguintes do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela, 

determinando que a ré autorize a internação da autora em Unidade de 

Tratamento Intensivo, mediante prescrição médica, sob pena de multa 

diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias. Cite-se e intime-se 

a parte requerida para, querendo, contestar o pleito, no prazo legal. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028375-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por PEDRO PAULO PALMEIRA RUIZ, pessoa física 

devidamente qualificado nos autos, em face do BANCO BRADESCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e jurídicas 

expostas na inicial. O requerente pede os benefícios da gratuidade da 

justiça e alega ser servidor público, tendo como única fonte de renda os 

proventos advindos do Estado, conforme holerites em anexo. Diz que ao 

notar que o valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer 

explicação plausível procurou informações no setor financeiro da 

Secretaria de Gestão e descobriu descontos de empréstimo consignado 

junto à instituição financeira requerida no valor total de R$ 8.315,10 (oito 

mil, trezentos e quinze reais e dez centavos), dos quais não se recorda a 

contratação. Pede, em sede de tutela de urgência, que a requerida se 

abstenha de efetuar o desconto em folha de pagamento referente às 

parcelas identificadas como Banco Bradesco S/A em seus proventos 

recebidos mensalmente, pena de multa diária. Junta documentos É o 

relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A documentação trazida com a petição 

inicial não deixa dúvidas acerca do alegado desconto mensal em 

consignação, segundo se colhe dos holerites do requerente. Contudo, não 

é possível extrair dessa mesma documentação a prova inquestionável de 

que tais descontos não foram expressamente autorizados pelo 

requerente. A referida autorização depende da comprovação por parte do 

banco requerido, na medida em que não é possível, ou se mostra muito 

difícil, ao requerente, a produção de prova de algo que ele diz não ter 

ocorrido, o que torna descabido o deferimento da tutela de urgência e 

imperioso o estabelecimento do contraditório e a oferta de oportunidade ao 

banco requerido de provar que passou a efetuar os descontos mensais 

decorrentes de empréstimo consignado após autorização do beneficiário. 

Com efeito, ausente a probabilidade do direito, é o caso de se indeferir a 

tutela de urgência. Em razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto 

no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva 

dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e 

com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de 

seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que 

o requerente ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a 

inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova 

de que obedeceu às exigências legais para os descontos consignados 

mensais na conta bancária do requerente. Ante o exposto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Defiro, por outro lado, 

o pedido de gratuidade da justiça, em face da declaração de 

hipossuficiência, determinando seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 5 de maio de 2020, às 10h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes 

advertidas de que o não comparecimento injustificado será considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa 

(art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000914-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON DE LIMA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 
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impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 5 de maio de 2020, às 11h, que será 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 2 (art. 

334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da 

justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000923-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON CARLOS DOS SANTOS BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Sobre o desinteresse da parte autora na realização da conciliação, 

impõe-se esclarecer que a dispensa do ato depende de manifestação da 

parte contrária. Assim, determino seja citada a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 5 de maio de 2020, às 11h30min, que 

será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - sala 2 

(art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento 

injustificado será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as 

partes de que deverão comparecer acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na 

autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no 

caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser feita por todos (art. 

334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo autocomposição, a parte 

requerida poderá contestar a presente ação no prazo legal de 15 (quinze) 

dias úteis, computados a partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a 

ausência de contestação importará em aplicação de revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá 

a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o 

que será certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Quanto ao pedido, de inversão do ônus da prova 

formulado da parte requerente, postergo a apreciação para o momento 

posterior à apresentação de resposta à ação. Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Defiro a gratuidade da 

justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000960-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000983-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MONTEIRO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h30min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 
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autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000968-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001031-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 9h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 26.6.2020, às 10h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043509-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORENICE INFANTINO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. Cuida-se de “Ação Declaratória c/c Devolução de Valores c/c 

Indenização por Danos Morais” ajuizada por DORENICE INFANTINO 

FERREIRA MARTINS, pessoa física devidamente qualificada nos autos, em 

face do BANCO DO BRASIL S.A e do BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A (BRADESCO PROMOTORA 394), pessoas jurídica 

de direito privado, ambas igualmente qualificadas, pelas razões fáticas e 

jurídicas expostas na inicial. A requerente alega ser pensionista do INSS e 

receber seus proventos pelo Banco do Brasil, a quem solicitou 

informações sobre a possibilidade de realizar um empréstimo, tendo, 

então, se surpreendido com a informação de que havia realizado 

contratação recente comprometendo toda a margem, o que desconhece. 

Diz ter sido orientada a buscar informações junto ao INSS, onde foi emitido 

extrato contendo registro do aludido empréstimo no valor de R$ 9.568,67 

(nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) 

que alega não ter contratado. Afirma ter solicitado a suspensão dos 

descontos, o que foi negado pela parte requerida, sendo nítida a fraude 

realizada por terceiro. Por tais motivos, pede, em sede de tutela de 

urgência, sejam cessados os descontos indevidos em seu benefício e, no 

mérito, declarado nulo e inexistente o empréstimo, com a condenação dos 

requeridos ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados, bem como 

ao pagamento de danos morais no importe de 20 vinte salários mínimos. 

Junta documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A 

documentação trazida com a petição inicial retrata os fatos narrados pela 

autora no que se refere aos descontos ocorridos em seu benefício. 

Contudo, não consta dos autos prova concreta acerca da contração do 

empréstimo tido como fraudulento. Essa contratação ou a autorização dos 

descontos dependem da comprovação por parte dos requeridos, na 

medida em que não é possível ou se mostra muito difícil à requerente a 

produção de prova de algo que ela diz não ter ocorrido e cujas 

informações estão em posse da parte demandada, o que torna descabido 

o deferimento da tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do 

contraditório e a oferta de oportunidade aos bancos de provar que os 

descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado, ocorreram 

mediante autorização da contratante, não se visualizando, nesse 

momento, a probabilidade do direito. Outrossim, em razão da peculiaridade 

do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da 

impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo 

alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a 

facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do 

consumidor, condição que a requerente ostenta na demanda, 

inegavelmente, determino, desde já, a inversão do ônus da prova, de modo 

a incumbir o requerido a fazer prova de que obedeceu às exigências 

legais para os descontos mensais em folha de pagamento da requerente. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência 

antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido de gratuidade da justiça, em 

face da declaração de hipossuficiência, determinando seja citada a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 4 de maio de 2020, às 9h, 

que será realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital - 

Sala 3 (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as 

partes advertidas de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035666-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO AVILA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por CELSO RICARDO AVILA MELO, pessoa física 

devidamente qualificado nos autos, em face do BANCO SAFRA, pessoa 

jurídica de direito privado, pelas razões fáticas e jurídicas expostas na 

inicial. O requerente pede os benefícios da gratuidade da justiça e alega 

ser servidor público, tendo como única fonte de renda os proventos 

advindos do Estado, conforme holerites em anexo. Diz que ao notar que o 

valor líquido creditado em sua conta diminuiu sem qualquer explicação 

plausível procurou informações no setor financeiro da Secretaria de 

Gestão e descobriu descontos de empréstimo consignado junto à 

instituição financeira requerida no valor total de R$ 1.800,00 (hum mil e 

oitocentos reais), dos quais não se recorda a contratação. Pede, em sede 

de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de efetuar o desconto 

em folha de pagamento referente às parcelas identificadas como Banco 

Safra em seus proventos recebidos mensalmente, pena de multa diária. 

Junta documentos É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A 

documentação trazida com a petição inicial não deixa dúvidas acerca do 

alegado desconto mensal em consignação, segundo se colhe dos 

holerites do requerente. Contudo, não é possível extrair dessa mesma 

documentação a prova inquestionável de que tais descontos não foram 

expressamente autorizados pelo requerente. A referida autorização 

depende da comprovação por parte do banco requerido, na medida em 

que não é possível, ou se mostra muito difícil, ao requerente, a produção 

de prova de algo que ele diz não ter ocorrido, o que torna descabido o 

deferimento da tutela de urgência e imperioso o estabelecimento do 

contraditório e a oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que 

passou a efetuar os descontos mensais decorrentes de empréstimo 

consignado após autorização do beneficiário. Com efeito, ausente a 

probabilidade do direito, é o caso de se indeferir a tutela de urgência. Em 

razão da peculiaridade do caso, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do 

CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de 

comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no 

art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos 

como um dos direitos básicos do consumidor, condição que o requerente 
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ostenta na demanda, inegavelmente, determino, desde já, a inversão do 

ônus da prova, de modo a incumbir o requerido a fazer prova de que 

obedeceu às exigências legais para os descontos consignados mensais 

na conta bancária do requerente. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

tutela provisória de urgência antecipada. Defiro, por outro lado, o pedido 

de gratuidade da justiça, em face da declaração de hipossuficiência, 

determinando seja citada a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5 de maio de 2020, às 12h30min, que será realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital - Sala 3 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Ficam as partes advertidas de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, § 4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001065-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ARAUJO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25.6.2020, às 10h15min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Por fim, 

defiro a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no 

Provimento nº 26/2008 – CGJ, in verbis: “Seção 22 – Da Prioridade na 

Tramitação de Processos Art. 538 - Terão prioridade na tramitação em 

primeira instância os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, 

rogatórias ou de ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - 

pessoa portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de 

acidente de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; 

(...)”. Proceda-se à identificação do feito referente à prioridade acima 

citada, conforme preceitua as normas da CNGC. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024926-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE RITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAIRE PINHEIRO (REU)

CICERA PEREIRA PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto. Indefiro, por ora, o pedido de realização de prova pericial, sem 

prejuízo da conversão do julgamento em diligência com essa finalidade, 

caso se constate a insuficiência da prova oral para a demonstração dos 

danos alegados na petição inicial, tendo em vista que a pretensão 

reparatória, no valor de R$ 10.000,00, está associada à alegada 

desvalorização do imóvel em decorrência dos danos, que pode ser 

avaliada pelas testemunhas, especialmente pelos profissionais que 

elaboraram laudo apresentado nos autos, de modo que a perícia pode se 

revelar desnecessária. Ademais, o ônus da prova dos danos compete à 

parte autora, que, todavia, não se insurgiu contra essa incumbência por 

meio de provas a serem produzidas em audiência. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024651-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes (Id. 25893100), ordenando a suspensão do 

curso do processo até o efetivo cumprimento do avençado, nos termos do 

art. 313, II Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062185-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN FLORIPES FIGUEIREDO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE FIGUEIREDO SOUSA OAB - 654.300.851-20 (REPRESENTANTE)

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c 

Indenização por Danos Morais” intentada por VIVIAN FLORIPES 

FIGUEIREDO SOUSA, pessoa física, representada por Eunice Figueiredo 

Sousa, qualificada nos autos, em face de UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, por meio da qual alega a autora que possui 

sequelas de traumatismo cranioencefálico (TCE) há mais de 25 (vinte e 

cinco) anos e que, no dia 26.11.2019, diante do seu quadro de febre e 

abatimento, foi levada ao Hospital São Mateus, em Cuiabá, onde foi 

encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo – UTI por conta de 

pneumonia grave. Esclarece que no dia 1.12.2019 foi encaminhada para o 

quarto, onde permaneceu por 3 (três) dias e, que, dada a piora do seu 

quadro de saúde, retornou à UTI no dia 4.12.2019, ali ficando internada por 

mais 4 (quatro) dias, sendo, na sequência, transferida para o quarto em 

7.12.2019, ali permanecendo por mais 6 (seis) dias. Afirma que, após 

essa data, a equipe do hospital prescreveu a continuidade do tratamento 

via home care, em tempo integral, como sendo o mais adequado para 

atendimento das reais condições de saúde, recebendo alta no dia 

12.12.2019, conforme atestam os inclusos documentos. Contudo, 

assevera que o plano de saúde fornecido pela ré só autorizou o 

tratamento apenas em tempo parcial, o que, no seu entender, é um 

absurdo, já que se alimenta por sonda e necessita de cuidados integrais 

permanentes. Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja 

determinado à ré que forneça o tratamento home care integralmente até 

que se constate a inexistência de riscos à sua vida, bem como a 

desnecessidade do seu acompanhamento por profissionais da área de 

enfermagem, a ser atestada por junta médica, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (mil reais). Foram anexados documentos. Para a concessão 

da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala 

da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, 

faz-se necessária a análise de verificação da presença da probabilidade 

do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

Os documentos trazidos com a peça primeira demonstram que a autora foi 

diagnosticada como sendo portadora de sequelas de traumatismo 

superficial da cabeça há 25 (vinte e cinco) anos (sequela neurológica por 

TCE) e, que, por conta do quadro de febre e prostração apresentado, 

ficou internada na UTI do Hospital São Mateus, onde, posteriormente, 

constatou a necessidade da continuidade do tratamento via home care, em 

tempo integral, por se tratar de paciente com PPS de 30%, com dieta 

enteral exclusiva por SNE devido quadro de sonolência secundária aos 

anticonvulsivantes em treinamento com fono (Id 27741130 – p. 35). O 

documento anexado no Id 27741135, p. 41, emitido pelo Dr. Raphael Diniz 

Ridolfi – CRM 7717, dá conta de que devido às sequelas do traumatismo 

crânio-encefálico, a paciente/autora irá se manter por toda vida em 

completa dependência funcional para todas atividades de vida diária e que 

não há nenhuma perspectiva de recuperação neurológica ou funcional, e 

que: “A paciente não tem condições clínicas e funcionais de se manter em 

domicílio sem o suporte adequado de cuidados de enfermagem, 

fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia, visitas médicas 

regulares. Tais demandas são de caráter permanente, por prazo 

indeterminado.” (sic p. 41). Igualmente restou evidenciado que a autora é 

usuária do Plano de Saúde Unimed registrada sob o Código 

0567835000041804 e que o tratamento home care foi autorizado pela ré 

apenas parcialmente. O tratamento domiciliar denominado home care, por 

constituir um desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente 

previsto, não pode sofrer limitação ou recusa da administradora de 

serviços de saúde, sob pena de instituir conduta abusiva e ilegal, ferindo a 

boa-fé objetiva dos contratos. Daí a probabilidade do direito invocado. 

Também resta evidenciado o perigo da demora, uma vez que a negativa do 

tratamento poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da autora, caso 

o atendimento domiciliar não ocorra em período integral, conforme 

prescrição médica. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, uma vez que, caso a situação seja revertida ao final do 

processo, nada obsta o recebimento dos valores pelo referido Plano de 

Saúde. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, para o fim de determinar à requerida que autorize, 

imediatamente, o tratamento via home care, em período integral, conforme 

prescrição médica, custeando todas as despesas necessárias, sob pena 

de multa diária, que ora fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) 

dias, a contar da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se a 

requerida para comparecer à audiência de conciliação, prevista no art. 

334 do Código de Processo Civil, a ser designada pela secretaria deste 

juízo, em virtude da não localização do processo pelo sistema Solução de 

Conflitos, a ser realizada na Central de Conciliação e, no prazo legal, 

querendo, apresentar contestação. Defiro a gratuidade nos moldes 

requeridos (art. 98, CPC). Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1027135-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela 

Antecipada em Caráter de Urgência” intentada por NILDO DO 

NASCIMENTO, qualificado nos autos, em face de BANCO BMG S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada nos autos, por 

meio da qual o autor alega que, conforme se observa dos inclusos 

holerites, vem sendo descontado de seus rendimentos, mensalmente, a 

título de empréstimos consignados, as quantias de R$ 624,65, R$ 131,38, 

R$ 371,59, R$ 554,36, R$ 135,00 e R$ 26,50. Contudo, diz que, por não ter 

certeza de ter firmado os mencionados empréstimos, solicitou do réu, via 

0800, o fornecimento de todos os documentos correspondentes à relação 

contratual, mas a empresa ré nega-se a fazê-lo. Requer, por isso, a título 

de tutela provisória de urgência, que seja determinada à ré que exiba os 

contratos, extratos, comprovantes de depósitos e/ou transferência dos 

valores que supostamente lhe foram repassados, correspondente aos 

noticiados empréstimos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relatório. Decido. De acordo com a 

inicial, o autor pretende ter acesso à integralidade dos documentos 

correspondentes aos empréstimos consignados e que vem sendo 

descontados de seu holerite, para que possa propor futura ação de 

indenização por danos materiais e morais. Assinale-se, de início, que, 

embora não se fale mais em ação cautelar específica de exibição de 

documentos no novo Código de Processo Civil, é inequívoco que há 

amparo para a pretensão de exibição de documentos por meio de ação 

probatória autônoma, nos termos dos arts. 294 e seguintes do referido 

instituto processual civil. No mesmo sentido, a doutrina, in verbis: “(...) 

Esclarece-se, também, que a ação cautelar de exibição de documentos 

prevista nos arts. 844 e 845 do CPC/1973 não está expressamente 

prevista no NCPC. Os arts. 294 e seguintes do NCPC seriam aplicáveis 

nesse caso para admitir a adoção de medidas cautelares.[i] Respeitante, à 

tutela provisória de urgência pretendida, cumpre ressaltar que a 

jurisprudência tem firmado o entendimento de que não se deve deferir 

pedido liminar de exibição de documentos porque o deferimento esvazia a 

ação preparatória de produção antecipada de prova, devendo, por isso, 

estabelecer o contraditório, consoante se observa dos seguintes arestos: 

“AÇÃO PREPARATÓRIA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FATURAS E 

EXTRATOS ANALÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE. Deferir pedido liminar de 

exibição do documento implica no esvaziamento da ação preparatória de 

produção antecipada de prova, pois o objeto da cautelar é justamente a 

apresentação dos documentos. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

DESPROVIDO.” (TJRS – Agravo de Instrumento n. 70078812096, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, rel. Altair de Lemos Junior, j. 31.10.2018 – Dje 

7.11.2018 – destaquei). “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS 

– Decisão que determinou a citação do réu para apresentar os 

documentos solicitados pela autora – Pretensão de reforma. CABIMENTO: 

Ainda não há elementos suficientes para concluir que houve recusa 

injustificada da instituição financeira. Impossibilidade de deferimento liminar 

do pedido de exibição dos documentos. Necessidade do contraditório. 

Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Decisão reformada. 

RECURSO PROVIDO.” (TJSP – AI 22234361420168260000 – DJe 
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22.2.2017 – destaquei). Assim, com suporte nos referidos julgados, bem 

como nos arts. 382, § 1º, c/c os arts. 396 e 398, todos do CPC, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada a empresa 

requerida para, no prazo de 5 dias, manifestar-se. Decorrido o prazo e 

depois de ouvida a parte autora, conclusos. Cumpra-se e intimem-se. [i] 

WAMBIER Teresa Arruda Alvim; JR. Fredie Didier; TALAMINI, Eduardo e 

DANTAS, Bruno, in “Breves Comentários ao Código de Processo Civil”, 

São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 1062.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1054709-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO (AUTOR(A))

HITER MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA REVELLES GUAREZI OAB - MT24470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILA PENASSO RIUS (REU)

FELIPE ROBERTO RIUS DEL RIO (REU)

JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA (REU)

CARLOS HENRIQUE FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela 

Antecipada e Reintegração de Posse” proposta por HITER MONTEIRO e 

GLÓRIA CATHARINA ESTEVES MONTEIRO, qualificados nos autos, em 

face de FELIPE ROBERTO RUIS DEL RIO, parcialmente qualificado nos 

autos, e de ODILA PENASSO RIUS, igualmente qualificada, CARLOS 

HENRIQUE FERREIRA e JOELMA DOS REIS ARRUDA FERREIRA, também 

qualificados, por meio da qual alegam os autores que no dia 22.4.2003 

celebraram com os réus “Contrato de Compromisso de Compra e Venda 

de Imóvel Rural e Cessão de Direito de Posse” de uma área rural 

denominada “Estância Vovô Anísio”, com 225,5 hectares, localizada na 

região do Rio dos Couros, no Município de Cuiabá-MT, pelo preço de R$ 

469.317,92 (quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezessete 

reais e noventa e dois centavos). Esclarecem que, após a celebração do 

contrato, os réus ajuizaram ação de revisão do contrato e de valores c/c 

consignação em pagamento, alegando que a extensão da terra do imóvel 

rural era menor do que o enunciado título e que, ultrapassados os trâmites 

processuais normais, entre sentenças e recursos, obtiveram êxito no 

recurso de apelação interposto com a procedência da reconvenção e 

improcedência da ação de revisão do contrato e, por consequência, a 

condenação dos réus ao pagamento da última parcela contratual nos 

moldes pactuados. Afirmam que os réus encontram-se inadimplentes com 

a quantia de R$ 110.700,00 (cento e dez mil e setecentos reais) 

correspondente ao pactuado no item “d” do contrato, mais R$ 51.817,92 

(cinquenta e um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e dois 

centavos) referentes ao débito assumido por eles perante o Banco do 

Brasil como parte do pagamento da dívida, vencível em 31.10.2025. 

Asseveram que os réus não conservaram os pastos formados por 

graminhas de alta qualidade, não mantiveram as cercas, tampouco as que 

definiam os piquetes, a residência dos empregados foi destruída e a casa 

sede partiu-se ao meio. Dizem que, além disso, para sua surpresa, 

transferiram a posse do imóvel, a título oneroso, aos réus Carlos Henrique 

Ferreira e à Joelma dos Reis Arruda Ferreira, embora advertidos por 

terceiros de que a área encontrava-se sub-judice, tendo, contra quem foi 

proposta “Ação de Notificação com Pedido de Protesto contra Alienação 

de Bens” em 22.10.2013 (processo 45212-84.2013.811.0041 – código 

840887), ficando, assim, ciente, oficialmente, da litigiosidade sobre o 

imóvel, tornando-se, desse modo, injusta e de má-fé a posse do bem. 

Requerem, assim, a título de tutela provisória de urgência, sejam 

imediatamente reintegrados na posse do imóvel e, no mérito, a rescisão do 

contrato de compra e venda, decretando a resolução do contrato. Foram 

anexados inúmeros documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o 

artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da 

tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Os 

documentos trazidos para os autos demonstram, à saciedade, o 

inadimplemento contratual por parte dos dois primeiros réus Felipe Roberto 

Ruis Del Rio e Odila Penasso Rius, bem como a transferência do imóvel em 

litígio aos réus Carlos Henrique Ferreira e Joelma dos Reis Arruda Ferreira, 

conforme afirmado na peça primeira. Também restou evidenciado que os 

dois últimos réus foram notificados oficialmente acerca da litigiosidade do 

bem, pelo que se infere da decisão do Id 26377699 – p. 79, o que levaria 

ao deferimento da tutela provisória de urgência de imediata reintegração 

dos autores na posse do bem. Contudo, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é firme quanto ao descabimento de reintegração de 

posse, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução 

judicial do contrato de compra e venda do imóvel para que as partes 

retornem ao status quo ante, o que somente ocorrerá ao final da demanda, 

mesmo havendo cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, in 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia 

manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra 

e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 

ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade 

de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. 

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 

de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e 

venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e 

será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de 

minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, 

REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). (...) (AgRg no REsp 

1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013 – destaquei e sublinhei). “DIREITO 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE 'RESCISÃO' CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO 

NA POSSE. LIMINAR. DESCABIMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA 

EXPRESSA. IRRELEVÂNCIA. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 

DECLARAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. I - A 

cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a 

necessidade da manifestação judicial para verificação dos pressupostos 

que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. II - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, 

sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. 

Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 

'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel.” (STJ - (REsp 

204.246/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 

10.12.2002 – DJe 24.2.2003 – p. 236 – destaquei). Outros julgados nesse 

sentido: “PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. POSSE CONTRATUAL. LIMINAR POSSESSÓRIA. 

INVIABILIDADE. A reintegração do promitente-vendedor, de regra, 

somente é possível após a prévia resolução do pacto, ainda que existe 

inadimplemento da promitente-compradora. Sendo assim, a antecipação de 

tutela não se apresenta razoável nesta fase processual, sendo 

necessária a dilação probatória, sobremaneira quando, como no caso, há 

forte controvérsia a respeito de quem seria o inadimplemento contratual. 

Descabimento, ainda, do pedido de penhora no rosto dos autos, por ter, a 

parte autora, no presente momento processual, mera expectativa de um 

direito. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS – Agravo de 

Instrumento n. 7008193429, Décima Oitava Câmara Cível, j. 31.10.2019 – 

DJe 4.11.2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO LIMINAR DO CONTRATO - 

IMPOSSIBILIDADE - No bojo da promessa de compra e venda de imóvel, a 

extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela 

ocorrência da mora do promitente comprador, havendo necessidade de 

declaração judicial prévia nesse sentido. - Na fase de cognição sumária, 

não é viável a declaração liminar da rescisão contratual, haja vista o 

caráter definitivo e irreversível da medida, de modo que a reintegração na 

posse do imóvel, consequente do ato declaratório, fica obstada.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.054760-4/001, Rel. Des. Fernando 

Lins, 18ª Câmara Cível, j. 10.12.2019 – DJe 10.12.2019). Como se vê, 

neste momento processual não há plausibilidade imediata de retomar o 
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imóvel, devendo as teses das partes serem submetidas ao contraditório e 

dilação probatória, sobretudo quando não constatadas as exigências da 

liminar de reintegração, como neste caso, mesmo existindo cláusula 

contratual permitindo a resolução do contrato em caso de inadimplemento. 

Logo, não há que se falar em probabilidade do direito. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Citem-se e 

intimem-se os requeridos nos moldes requeridos na inicial, o primeiro réu 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias e os demais pelo correio, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecerem à audiência a 

ser designada pela secretaria deste juízo, em virtude da não localização 

do processo no sistema Solução de Conflitos, advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001104-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25.6.2020, às 10h30min que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001148-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALANE CAMILA GUADENCIO FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25.6.2020, às 10h45min, que será realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001183-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO LEITE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes pleiteados (art. 98, 

CPC). Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 25.6.2020, às 11h, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital - Sala 2 (art. 334, CPC), na forma recomendada no 

Ofício Circular n. 52/2019 – CEJUSC (endereço eletrônico: 

citação.intimação@seguradoralider.com.br), advertindo-se as partes de 

que o não comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 
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pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 334). Intimem-se e 

cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMINE CARNEIRO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA NARA SOARES DAMASCENO OAB - CE32106 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1000279-62.2020.8.11.0041 – PJE Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos 

Morais Requerente: Yasmine Carneiro Garcia Requerida: IUNI UNIC 

Educacional Ltda Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais com Pedido 

de Tutela de Urgência proposta por YASMINE CARNEIRO GARCIA, pessoa 

física devidamente qualificada nos autos, em face da IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual 

se alega, em síntese, depois de pleitear os benefícios da gratuidade da 

justiça, ter iniciado sua caminhada acadêmica no primeiro semestre de 

2014, cursando medicina na instituição requerida com plano de 

financiamento do FIES 100% (cem por cento), sem qualquer cobrança de 

débito excedente. A requerente diz que o primeiro contrato foi firmado em 

2014 e passou a vigorar no primeiro, tendo sido aditado no segundo 

semestre daquele ano, nos dois semestres de 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019, todos no percentual de 100% de financiamento das mensalidades. 

Entretanto, sem nenhuma justificativa aceitável, a requerida, abrupta e 

arbitrariamente, deu início à cobrança adicional dos valores de R$ 

15.716,15, pago em 8.10.2019 (acordo 37852278), R$ 26.298,41 (acordo 

37077277) e R$ 22.596,58, referente ao segundo semestre de 2019. 

Alega que a requerida realiza acordos sem informar ou coletar a 

assinatura dos alunos, descontando valores de forma irregular do crédito 

global, que ficam num fundo de reserva para eventual necessidade de 

pagamento de matéria da qual o alune reprove, já tendo pagado à UNIC o 

valor de R$ 42.014,56, fato que vem lhe causando enormes transtornos, 

por não possuir condições financeiras para pagar os adicionais, 

restando-lhe a alternativa de desistir do curso. Afirma que a requerida 

também aplica sanções pedagógicas como impossibilidade de acesso ao 

ambiente virtual de aprendizagem – AVA, proibição de realizar provas, 

retirada do nome da lista de chamada, não realização de rematrícula e não 

aditamento do contrato para o primeiro semestre de 2020. Invoca o 

disposto no art. 4º da Lei 10.260/2001, que criou o Fundo de 

Financiamento Estudantil – FIES, e o art. 6º, § 1º, da Portaria do MEC n. 

01/2010, que proíbem a cobrança de taxa adicional a qualquer título, 

informa que o primeiro semestre deste ano terá início em fevereiro e pede, 

em sede de tutela de urgência, com fundamento nos artigos 297 c/c art. 

300 do CPC e art. 84, § 3º, da Lei Federal 8.078/90, com suporte nesses 

dispositivos e, ainda, nas Portarias Normativas do MEC 24/2011 e 10/2010, 

na jurisprudência e na alegação de inexistência de risco de 

irreversibilidade, a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além 

das já suportadas 100% pelo FIES; assim como seja promovido o 

aditamento e a rematrícula do contrato do FIES 2020/2021 e demais 

semestres; que a ré se abstenha de bloquear os acessos da parte 

requerente ao sistema da instituição, ao campus universitário, de 

frequentar aulas, de participar da lista de chamada e, principalmente, de 

realizar provas nas datas programadas; que se abstenha, ainda, de 

impedir rematrículas das semestralidades posteriores e de colar grau, 

receber diploma, declaração de conclusão de curso ou outro documento. 

Pede, também, a inversão do ônus da prova. Junta documentos. É o 

relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida ser concedida 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). A requerente comprova, por meio dos 

documentos acostados à peça primeira, ter celebrado Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais com a requerida em 4 de dezembro 

de 2013, bem como ter celebrado Contrato de Abertura de Crédito para o 

Financiamento de Encargos Educacionais ao Estudante do Ensino 

Superior, obtendo o percentual de 100% de custeio do financiamento, 

conforme cláusula quarta do aludido contrato. Comprova, ainda, a 

cobrança pela instituição de ensino requerida de valores como condição 

para a sua rematrícula no curso de medicina para o ano de 2020 e para o 

aditamento do contrato FIES. A aludida cobrança de valores de aluno 

beneficiado com o percentual de 100% do financiamento do FIES não se 

acomoda nas normas aplicáveis ao tema, cabendo destacar o disposto no 

art. 6º, § 1º, da Portaria n. 01/2010 do MEC, que, textualmente, veda a 

cobrança de qualquer taxa adicional, em que pese não se saber a exata 

origem da cobrança efetuada pela requerida. Afinal, ainda que 

eventualmente fundada a cobrança com base em descumprimento 

contratual por parte da requerente, não se deve olvidar do caráter abusivo 

do condicionamento do pagamento de eventual débito para que o aluno 

volte a ostentar direitos acadêmicos como o de frequentar aulas, participar 

da lista de chamada em sala de aula, realizar provas e outras atividades 

típicas do ambiente escolar. Tem-se, assim, que a requerente conta com a 

probabilidade do direito, cabendo anotar que o deferimento da tutela 

provisória de urgência sem a oitiva da parte contrária neste caso e, 

portanto, sem a garantia do contraditório, não resulta em prejuízo, 

notadamente se concedida em parte, vez que não se trata aqui de 

providência irreversível, pois pode sofrer modificação a qualquer 

momento. O perigo de dano está evidenciado no iminente início das 

atividades escolares do primeiro semestre de 2020, sem que a requerente 

possa realizar a rematrícula e participar normalmente da vida acadêmica 

enquanto não pagar valores cobrados pela requerida. Ante o exposto, 

defiro, parcialmente, o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de 

determinar à requerida a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança 

além das já suportadas 100% pelo FIES; assim como o aditamento e a 

rematrícula do contrato do FIES 2020/2021; devendo a ré, ainda, se abster 

de bloquear os acessos da parte requerente ao sistema da instituição, ao 

campus universitário, de frequentar aulas, de participar da lista de 

chamada e, principalmente, de realizar provas nas datas programadas, até 

decisão contrária, pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 

1.000,00 até o limite de R$ 42.000,00. Defiro, também, por se tratar de 

aluna beneficiária do FIES e em face da declaração de hipossuficiência, o 

pedido de gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, dada a 

inegável natureza consumerista da relação contratual estabelecida entre 

as partes, e determino a citação da requerida para comparecer à 

audiência de conciliação, prevista no art. 334 do Código de Processo Civil 

– a ser designada pela secretaria deste juízo assim que for disponibilizada 

agenda para tanto no sistema próprio – e, no prazo legal, querendo, 

apresentar contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de janeiro de 

2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028377-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIEL DA SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 26 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 
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injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030371-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA MARIA SILVA NOVAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado para que 

efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não havendo 

pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, de 

imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008322-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY KETELYN MARIANO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

ROSINEIDE MARIA MARIANO OAB - 022.970.331-33 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Tendo em vista que a parte requerida efetuou o depósito dos 

honorários periciais, consoante petição e comprovante (Id. 25810405), 

determino a intimação do Sr. Perito para se manifestar acerca da 

nomeação, conforme ordenado na decisão de Id. 19023776. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020934-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELINO MARQUES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Depois de citada a parte devedora e de decorrido em branco o 

prazo para pagamento ou garantia da dívida, comparece o exequente 

através da peça de Id. 21562761 e pleiteia penhora "on line" de valores 

eventualmente encontrados em conta corrente da parte devedora. Com 

fulcro no art. 854 do CPC, defiro o pedido retro de bloqueio “on line”, via 

Sistema BACENJUD, em nome da parte executada SEGURADORA LÍDER 

(CNPJ n. 09.248.608/0001-04), até o valor de R$ 7.975,44 (sete mil, 

novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). 

Realizado o bloqueio, intime-se a parte devedora para manifestação. 

Sendo irrisório o valor bloqueado, determino o imediato desbloqueio. No 

caso de insucesso no bloqueio, determino seja intimada a parte exequente 

para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1061427-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANY CAROLINY PINHEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. LOPES - FOTOS - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... ANY CAROLINY PINHEIRO DA SILVA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Consignação em Pagamento” em face de E. C. LOPES 

FOTOS – ME, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, 

requerendo a consignação judicial da quantia de R$ 900,00 (novecentos 

reais), tidos como correspondentes à dívida contraída com a ré no ano de 

2015/2016 e que foi parcelada em 10 vezes de R$ 90,00 (noventa reais). 

Diz que não conseguiu honrar o compromisso na data aprazada, o que 

ocasionou o protesto do título pelo 4º Tabelionato de Notas e Protestos de 

Cuiabá. Afirma que procurou acertar a dívida diretamente com a ré, sem 

êxito, pois encontra inativa e não conseguiu encontra-la, não lhe restando, 

assim, outra alternativa, a não ser a propositura desta ação para o fim de 

retirar o referido protesto. Tem-se, entretanto, que, da leitura do protesto 

anexado no Id 27679473 não se abstrai, com certeza, se os débitos ali 

consignados referem-se àqueles tidos como contraídos com a empresa ré 

e, ademais, apesar de a dívida ter sido contraída em 2016, portanto, há 

mais de 3 (três) anos, a parte autora pretende a consignação de apenas 

R$ 900,00 (novecentos reais) sem a devida correção e/ou atualização 

monetária. Assim, determino seja intimada a parte autora para regularizar o 

impasse, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013922-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por Mateus dos 

Santos Correia de Carvalho em face da sentença que indeferiu a inicial 

dos embargos de terceiros com o fundamento de que inexiste a alegada 

decisão judicial determinando a restrição do veículo objeto da presente 

lide. O embargante argumenta que adquiriu o automóvel Toyota Hiluz 

CD4X2 SR, ano/modelo 2014, placa QBB-8876, em 1.2.2019, antes mesmo 

do ajuizamento da execução associada a este processo, registrado sob o 

n. 1005245-05.2019.811.0041, ocorrido no dia 6.2.2019, portanto, de 

boa-fé, e que, embora não tenha havido ordem judicial para restrição do 
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automóvel em questão, restou sobejamente demonstrada a constrição 

averbada à margem do veículo decorrente do referido processo executivo 

em trâmite perante este juízo. Salienta que, independentemente de registro 

nos autos da execução em curso de ordem judicial determinando a 

restrição do veículo, restou demonstrado que no extrato emitido pelo 

Detran existe a restrição decorrente da mencionada execução, residindo, 

nisso, flagrante contradição. Requer o acolhimento e provimento dos 

embargos para o fim de tornar sem efeito a sentença, determinar o normal 

prosseguimento dos embargos de terceiro com o deferimento da liminar de 

imediato levantamento da restrição. Instado a se manifestar, a parte 

embargada não se pronunciou. É o relatório. Decido. De acordo com o PJE, 

o embargante tomou ciência da sentença em 19.6.2019 (quarta-feira), 

começando a partir do dia seguinte (20.6.2019 – quinta-feira) o decurso 

do prazo de 5 (cinco) dias para a propositura dos presentes embargos, 

que se ultimou em 28.6.2019, considerado os pontos facultativos dos dias 

20 e 21 (Portaria n. 1.455/2018-PRES-DGTJ), exatamente no dia da 

protocolização do recurso, portanto, tempestivamente. Superada tal 

formalidade processual, impõe-se a análise do mérito do recurso, o que 

ora se passa a fazer, assinalando-se que os embargos de terceiros 

opostos objetiva unicamente o levantamento da restrição tida como 

constante na margem da matrícula do mencionado automóvel. Em 

sentença, o juiz antecessor indeferiu a inicial com suporte no argumento 

de que não existe ordem judicial determinando a restrição judicial. 

Observa-se da referida execução associada a este processo, distribuída 

em 6.2.2019, que o veículo objeto dos embargos de terceiro foi dado em 

garantia ao pagamento do débito executado, comprometendo-se a parte 

devedora a transmitir a propriedade, conforme se nota da Cláusula 4ª do 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Id 18631539, firmado em 

16.10.2018, o que poderia ter ensejado a inclusão da restrição à margem 

do prontuário do veículo. Contudo, apesar da restrição digitalizada pelo 

embargante na peça do Id 19879185 – p. 106, tida como existente sobre o 

veículo, em consulta realizada ao RENAJUD na data de hoje não foi 

encontrada qualquer restrição sobre o bem, segundo se infere dos 

documentos que ora ordeno sejam anexados aos autos. Por essa razão, 

não há que se falar em contradição, impondo-se o não conhecimento dos 

embargos. Diante do exposto, não conheço dos embargos, ordenando 

seja cumprido todo o ordenado na sentença embargada. Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029489-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C. PARDAL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - EPP (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... De acordo com o AR anexado no Id 13132540, a ré A. C. Pardal – 

Distribuidora de Bebidas – EPP, foi regularmente citada em 27.3.2018, mas 

apenas em 24.7.2018, mais de 4 (quatro) meses após, é que propôs 

embargos monitórios, portanto, extemporaneamente, não devendo, por 

isso, ser conhecidos. Logo, impõe-se a automática conversão do 

mandado inicial em mandado executivo, nos moldes do art. 701, § 2º, do 

CPC, determinando seja intimada a parte executada na pessoa de seu 

advogado para que efetue o pagamento da obrigação, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, § 3º, CPC). Decorrido o prazo e não 

havendo pagamento, arbitro a multa e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento), cada, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, iniciando-se, 

de imediato, o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, querendo, apresente impugnação nos próprios autos (art. 525, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001473-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON ALVES PEIXOTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, A ação proposta é de busca e apreensão com base no Decreto-lei 

911/69, ou seja, em alienação fiduciária, operação tipicamente bancária, 

tanto que a parte autora é uma instituição financeira, de modo que deve ter 

seu trâmite processual perante uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, nos termos do art. 1º do Provimento n. 004/2008/CM. Ante o 

exposto, determino a imediata remessa dos autos à distribuição, com 

baixas e anotações de praxe neste juízo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003669-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOHIEDDIM AHMAD ALLOUCHE (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cumpra-se como requerido no Id 13539638, citando-se a parte ré 

por edital com o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, contestar o pleito 

no prazo legal. Decorrido em branco o prazo, nomeio, desde já, como 

curador especial ao réu (art. 72, II, CPC), a ilustrada Defensoria Pública na 

pessoa de seu representante legal que atua perante esta vara, a quem 

deverá ser dada vista dos autos para, querendo, manifestar-se, em 15 

(quinze) dias. Após, ouvida a parte autora em igual prazo, conclusos.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003257-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA BEATRIZ CAMPOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional” 

interposto por ESPÓLIO DE MARTHA BEATRIZ CAMPOS FERRAZ, 

qualificado nos autos, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A e de CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, pessoas 

jurídicas de direito privado, por meio do qual o requerente alega que o 

protesto objetiva exclusivamente a interrupção do prazo prescricional 

quanto ao direito de se ingressar com ação correspondente visando o 

recebimento do seguro de vida contratado pela de cujus quando da 

aquisição do veículo tipo caminhonete, placa OBP-1396-MT, chassis 

8AFAR22F7FJ324372, For Ranger XLSCD2 258, financiado perante o 

primeiro requerido em 48 parcelas, segurado pela segunda requerida. 

Requereu a notificação dos requeridos. Foram anexados documentos. Os 

requeridos foram regularmente notificados e apresentaram defesa. É a 

síntese do necessário. Decido. Analisando-se os autos, nota-se que a 

pretensão do autor está ancorada na lei, especialmente a partir do art. 726 

e seguintes do Código de Processo Civil, que estabelece que quem tiver 
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interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto 

juridicamente relevante poderá notificar pessoas participantes da mesma 

relação jurídica para dar-lhes ciência de seu propósito. Na inicial foram 

expostos adequadamente os fatos e os fundamentos da notificação, de 

onde se evidencia o legítimo interesse do autor em ver interrompido o 

prazo prescricional do exercício do direito com vistas ao recebimento do 

seguro contratado pela de cujus. Os requeridos foram regulamente 

notificados e se manifestarem nos autos. Assim, com fulcro no art. 729 do 

Código de Processo Civil, determino sejam os autos entregues à parte 

requerente, após baixas e anotações de costume. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036542-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIO MINERACOES LIMITADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT12307-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Não havendo questões processuais a ser enfrentadas nesta 

fase processual e não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, 

dada a necessidade de dilação probatória com a realização de audiência 

de instrução e julgamento, com suporte no art. 357 e seguintes do CPC, 

dou o feito por saneado e defiro a prova oral pleiteada pela parte autora, 

esclarecendo não se aplicar aqui a inversão do ônus da prova, tendo em 

vista que a Energisa é concessionária de serviços públicos e nessa 

qualidade responde objetivamente pelos danos que causar, 

independentemente de demonstração de culpa, nos termos do art. 37, § 

6º, da CF, cumprindo, assim, à parte autora, comprovar o nexo de 

causalidade entre o dano sofrido e o fato administrativo. Nesses termos, 

fixo como ponto controvertido o nexo causal entre a conduta da 

concessionária e o sinistro, cabendo à parte autora a demonstração da 

alegada falha ou defeito na prestação do serviço. Para tanto, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de abril de 2020, às 14h, 

à qual deverão comparecer as partes acompanhadas de seus advogados 

e/ou prepostos para transigir, bem como de suas testemunhas, cujo rol 

deverá ser apresentado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, art. 

357,CPC). As testemunhas deverão ser trazidas pelas partes, 

independentemente de intimação, nos moldes previstos no art. 455 e 

seguintes do referido instituto processual civil. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1042040-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GARCIA NOGUEIRA OAB - MT0017244A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA OAB - MT5622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR JOSE MENDES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1042040-10.2019.8.11.0041 – PJE Ação Cautelar Inominada com 

Pedido de Liminar Requerente: Joaquim Oliveira Silva Requeridos: 

Valdomiro e Devair José Mendes Filho Vistos. Cuida-se de Ação Cautelar 

Inominada com Pedido de Concessão de Liminar ajuizada por JOAQUIM 

OLIVEIRA SILVA, pessoa física devidamente qualificada, em face de 

VALDOMIRO, identidade desconhecida, e DEVAIR JOSÉ MENDES FILHO, 

pessoa física parcialmente qualificada nos autos, por meio da qual se 

alega, em síntese, que o requerente foi vítima de um golpe em 2016, 

quando, no intuito de adquirir um veículo para si, procedeu a uma busca no 

site Classificados OLX e encontrou o anúncio do veículo objeto da lide, 

precisamente um Civic, marca Honda, modelo LXR, 2.0, cor branca, ano 

2015/2016, placas QBS 8400, Renavan 01070523132, Marília-SP, chassi 

93HFB9640GZ226169, em nome de Ricardo Ladislau Lopes, tendo como 

anunciante Valdomiro2020silva, telefone 066.99699 7009, no valor de R$ 

55.000,00. O requerente diz ter entrado em contato por meio de ligação 

telefônica para o número informado na tela do anúncio, o que ocorreu no 

dia 17 (?). Afirma terem prosseguido nas tratativas por meio de conversas 

pelo aplicativo WhatsApp até determinado momento em que o Valdomiro 

informou-lhe que o veículo não estava registrado em seu nome por causa 

de pendências. Em prosseguimento, estipularam valores e forma de 

pagamento, tendo o requerente dito que iria até o Município de alto 

Araguaia ao que o Valdomiro informou que o seu irmão, Ricardo Ladislau 

Lopes (ou quem se passou por ele) estaria passando por Primavera do 

Leste com o carro no dia 18 de janeiro de 2016 e poderiam atestar as 

reais condições do veículo. Assim, diz ter se encontrado com o homem 

que se fez passar pelo tal Ricardo e ter atestado as boas condições do 

veículo e realizado checagem dos dados pelo site www.carcheck.com.br 

com vistas a garantir maior segurança na negociação, tendo recebido o 

histórico do bem, só não checando o numero do chassi por falta de 

conhecimento técnico, prosseguindo na negociação para combinarem as 

condições de pagamento, vindo, inclusive, a pedir desconto, tendo o 

Valdomiro reduzido o valor para R$ 53.500,00. Afirma que, de posse do 

laudo de vistoria – que, em verdade, se referia a outro veículo, realizado 

no site informado – passou a definir detalhes do pagamento, avençando 

que seriam pagos R$ 7.000,00 à vista, em espécie, e o restante, R$ 

46.500,00, por meio de transferência eletrônica de valores (TED) no dia 18 

na conta de Devair José Mendes Filho, depois de ter questionado o fato de 

a conta ser de terceiro e do Ricardo ter autorizado tal transferência 

mediante declaração com firma reconhecida em cartório. Esclarece que, 

após ter deixado o suposto Ricardo na rodoviária, dirigiu-se rapidamente 

ao DETRAN e deu início ao processo de transferência, vindo a ser 

surpreendido com a informação de que havia um problema com a 

documentação do veículo e que os documentos que possuía eram falsos, 

tratando-se de veículo clonado/dublê. Diz ter comunicado o ocorrido aos 

funcionários do DETRAN e chamado a polícia, a quem entregou as chaves 

do veículo, não mais encontrando o Ricardo na rodoviária. Afirma ter feito 

boletim de ocorrência e ter se dirigido à Caixa Econômica Federal para 

conseguir o bloqueio dos valores da transferência. Em contato com o 

Valdomiro, foi por este ameaçado ao questionar sobre o ocorrido. Informa 

que os valores encontram-se bloqueados e pede, em sede de tutela 

cautelar, seja determinado o estorno do valor bloqueado, que se encontra 

na conta em nome de Devair José Mendes Filho, no valor de R$ 46.500,00. 

Houve determinação para que o requerente comprovasse sua condição 

de miserabilidade jurídica e, em seguida, para que regularizasse o pedido, 

à luz do que prescreve o art. 305 do CPC, ante a ausência de previsão 

lega para o ajuizamento de ação cautelar de acordo com o novo CPC. A 

providência, contudo, não foi tomada integralmente, tendo o requerente 

alterado a nomenclatura do pedido para “tutela cautelar em caráter 

antecedente”, sem, contudo, indicar lide e seu fundamento, limitando-se a 

reiterar o caráter urgente da medida pleiteada e a informar a 

impossibilidade de comprovação do bloqueio efetuado pela agência 

bancária. Na sequência, em nova manifestação, o requerente informa ter 

ingressado com a mesma pretensão na Comarca de Primavera do Leste, 

onde houve o bloqueio judicial dos valores, porém o processo foi 

posteriormente extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

308 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O caso em apreço é 

de notória e curiosa peculiaridade. A despeito de o fato narrado na peça 

primeira ter ocorrido no ano de 2016, o requerente já havia ingressado, 

previamente, com pedido perante a Comarca de Primavera do Leste 

acerca do mesmo caso, vindo a obter a liminar consistente no bloqueio 

judicial de R$ 46.500,00, em nome de Devair José Mendes Filho perante 

agência bancária da Caixa Econômica Federal de Goiânia, isso em 20 de 

janeiro de 2017, ou seja, quase três anos atrás. Colhe-se da 

documentação juntada com a última manifestação que, depois de cumprida 

a liminar, o processo foi extinto sem resolução do mérito, em 1º de agosto 

de 2019, por ausência de uma das condições da ação (interesse 

processual), com fundamento no art. 308 do Código de Processo Civil, ou 

seja, em virtude da inércia do requerente, que não formulou o pedido 

principal no prazo de 30 dias, cessando-se, assim, a eficácia da tutela 

concedida em caráter antecedente, mais precisamente, da liminar de 

bloqueio dos valores. Observa-se agora, nestes autos, que o requerente, 
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mesmo tendo sido devidamente intimado a regularizar o seu pedido inicial, 

no sentido de cumprir o disposto no art. 305 do CPC, indicando a lide e seu 

fundamento, não atendeu à determinação, assim como já não havia 

atendido anteriormente ao deixar de ingressar com o pedido principal. Não 

sendo crível que o requerente teime em repetir o erro para se prejudicar, 

força observar o desconhecimento jurídico acerca da necessidade de 

indicação da lide e seu fundamento, que se traduz na ação principal a ser 

proposta, uma vez que a pretensa tutela cautelar é meramente 

instrumental e serve à demanda a ser ajuizada para o exame do mérito. 

Diante desse cenário, considerando tratar-se, em verdade, de reiteração 

do mesmo pedido – com a variante de aqui se pedir o estorno de um 

bloqueio judicial concedido em liminar cujos efeitos já cessaram e de lá, no 

processo anterior, se ter pedido o próprio bloqueio – impõe-se aplicar o 

disposto no art. 486, § 2º, c/c art. 92 do Código de Processo Civil. Com 

efeito, determino seja intimado o requerente a fazer prova, em até cinco 

dias, do pagamento ou do depósito das custas processuais e dos 

honorários advocatícios devidos em decorrência da sentença de extinção 

perante a Comarca de Primavera do Leste, bem como da permanência do 

bloqueio judicial ou administrativa dos valores, vez que cessada a medida 

liminar por obra exclusiva do próprio requerente. Concedo ao requerente a 

oportunidade de, no mesmo prazo acima assinalado, indicar, enfim, de uma 

vez por todas, “a lide e seu fundamento”, para que se possa vislumbrar o 

pedido principal, pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001559-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Produção Antecipada de Provas com 

pedido de Tutela de Urgência sem oitiva da parte contrária” intentada por 

RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, qualificada nos autos, em face de 

BANCO BOM SUCESSO, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, por meio da qual se alega, em síntese, que a autora é 

pensionista do INSS e, que, para sua surpresa, constatou o desconto em 

seu holerite de vários empréstimos consignados que não jamais foram 

contratados, tendo, por isso, solicitado cópia do contrato à instituição 

financeira, onde verificou que sua assinatura foi falsificada, dando a 

impressão de que foi copiada digitalmente de um documento e colada no 

contrato de empréstimo consignado. A autora esclarece que não teve 

outra alternativa a não ser ajuizar a presente ação com vistas à exibição 

do contrato original do empréstimo consignado RDC – Cartão de Crédito, 

bem como dos documentos pessoais que foram apresentados na ocasião 

da suposta assinatura no contrato para, posteriormente, ingressar com 

ação correspondente para nulidade de negócio jurídico. Assim, com 

suporte no art. 381 e seguintes do Código de Processo Civil, requer seja 

citado o réu para apresentar os mencionados documentos e, na 

sequência, realizada perícia grafotécnica em sua assinatura. Foram 

juntados documentos. É o relatório. Decido. Objetiva-se, nesta ação, 

ordem judicial que garanta a exibição do contrato de empréstimo 

consignado – RDC – Cartão de Crédito, tido como celebrado entre a autora 

e a ré, bem como dos documentos pessoais apresentados na ocasião da 

avença, com vistas ao ajuizamento de futura ação de nulidade da relação 

jurídica. Assinale-se, de início, que, embora não se fale mais em ação 

cautelar específica de exibição de documentos no novo Código de 

Processo Civil, é inequívoco que há amparo para a pretensão de exibição 

de documentos por meio de ação probatória autônoma, nos termos dos 

arts. 294 e seguintes do referido instituto processual civil. No mesmo 

sentido, a doutrina, in verbis: “(...) Esclarece-se, também, que a ação 

cautelar de exibição de documentos prevista nos arts. 844 e 845 do 

CPC/1973 não está expressamente prevista no NCPC. Os arts. 294 e 

seguintes do NCPC seriam aplicáveis nesse caso para admitir a adoção de 

medidas cautelares. Assim, com suporte nos arts. 382, § 1º, c/c os arts. 

396 e 398, todos do CPC, determino seja citada a empresa requerida para, 

no prazo de 5 dias, manifestar-se. Decorrido o prazo e depois de ouvida a 

parte autora, conclusos. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes 

pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1060135-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDICTO MIGUEL CALIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME (REU)

ROSINEY TEIXEIRA DE CARVALHO ALMEIDA (REU)

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (REU)

AMILTON BOTTA (REU)

JOEL TAVARES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Indefiro o pedido de citação por edital dos requeridos, tendo em 

vista que tal providência só será possível após esgotados todos os meios 

com vistas à sua localização, situação ainda não verificada neste caso, 

cabendo, pois, à parte autora diligenciar-se no afã de localizar o atual 

endereço. Por outro lado, defiro o pedido quanto à desocupação do 

imóvel, ordenando seja cumprida a liminar, intimando-se os requeridos ou 

quem se encontrar ocupando o imóvel, para desocupá-lo em 15 (quinze) 

dias, sob pena de despejo. Decorrido o prazo e depois de ouvida a parte 

autora, conclusos. Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001626-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUEMIEL ALVES DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOLGLAS DA ROCHA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

“Ação de Execução” endereçado ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. Assim, 

determino imediatamente a redistribuição da ação a um dos Juizados 

Especiais Cíveis. Cumpra-se e intime-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001463-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais” proposta 

por MANUEL GOMES DA SILVA, pessoa física, qualificada nos autos, em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual 

alega o autor ser proprietário do imóvel residencial situado na Rua Rafael 

Rueda, 200, edifício Alexandra, 5º andar, apartamento 502, bairro Bosque 

da Saúde, nesta cidade, onde está instalada a Unidade Consumidora n. 
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6/319521-1, e, que, para sua surpresa, foi notificado do Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI (705989, de 27.8.2019), realizado na referida 

unidade consumidora, no qual consta a observação de que “Neutro 

isolado. Botão do barramento de neutro desligado”(sic – item I p. 4). 

Esclarece que, posteriormente, recebeu as faturas nos valores de R$ 

3.890,44 (três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro 

centavos) e de R$ 638,10 (seiscentos e trinta e oito reais e dez 

centavos), ambas com vencimento para 30.12.2019. Argumenta que o fato 

de o fio neutro encontrar-se desligado não presume desvio de consumo, 

tampouco impõe ao consumidor, unilateralmente, cobrança de valores 

sobre consumo de energia elétrica não comprovado pela concessionária, 

primordialmente porque o padrão de energia encontra-se instalado fora 

das dependências do condomínio e também por ter a concessionária 

admitido não ter havido violação do medidor de consumo. Ademais, diz que 

o consumo de energia elétrica não sofreu muita variação para mais ou 

para menos anteriormente à comentada inspeção que justifique a alegada 

irregularidade, pagando, sempre, pela quantidade efetivamente consumida. 

Requer, a título de tutela de urgência, ordem judicial que assegure a 

manutenção do fornecimento de energia elétrica na referida unidade 

consumidora até o julgamento do mérito da ação. Foram anexados 

documentos. É o relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista 

no art. 300 do novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória 

de urgência, seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a 

análise de verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A documentação 

trazida com a petição inicial demonstra que os valores cobrados 

decorrentes dos alegados desvios de energia na unidade consumidora e 

constantes do termo de ocorrência refere-se a uma recuperação de 

energia tida como não contabilizada por conta do suposto desligamento do 

botão do barramento de neutro (Id 27984555). Nota-se que a suposta 

apuração de irregularidade, promovida pela concessionária, é unilateral, 

sem a presença física do consumidor, e não pode ela pretender atribuir a 

seus atos uma presunção de legitimidade, típica dos atos administrativos 

estatais. Além do mais, cumpre salientar não ser cabível a suspensão do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, ou negativação do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, sem que antes seja dada 

a oportunidade ao consumidor de se manifestar acerca da alegada fraude, 

em procedimento administrativo. A jurisprudência pátria encontra-se 

consolidada no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é 

um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente 

pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e 

inquestionável de fraude, mostrando-se, assim, ilegal o corte do serviço 

de fornecimento de energia elétrica se a suposta fraude decorre de 

apuração unilateral no medidor de consumo, com destaque para o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO 

IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA 

UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 3. Nos 

autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida 

unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o 

medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, 

deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido 

de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa 

non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. (...) 6. 

Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de 

Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a 

condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o 

entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a 

orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada 

unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 

857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 

13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro 

Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 

330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 

22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”(STJ – REsp 1605703/SP, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 8.11.2016 – Dje 17.11.2016 – 

destaquei e sublinhei). “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONCESSIONÁRIA – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO 

UNILATERAL – COBRANÇA INDEVIDA – AUTOR – DANOS MORAIS – NÃO 

CARACTERIZAÇÃO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. A prova da 

irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a 

observância do contraditório e da ampla defesa sob pena de sua 

ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. 

Não é cabível a responsabilização civil da instituição financeira se do 

procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o 

consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e 

personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do 

cotidiano.” (TJMT – 0050835-61.2015.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de 

Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado – j. 4.7.2018 – 

DJe 6.7.2018 – destaquei). Como se observa, é ilegítimo o procedimento 

adotado pela concessionária que procede ao corte no fornecimento do 

serviço em decorrência de suposto desvio de energia no ramal de 

entrada, constatado unilateralmente e, ainda, assim, sem prévia 

notificação do consumidor. Tem-se, assim, como evidente a probabilidade 

do direito arguido e a manifesta potencialidade de dano decorrente da 

eventual ou suspensão do serviço essencial de fornecimento de energia 

elétrica por conta do referido débito. Também resta demonstrado que não 

há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que, 

caso reste demonstrada a licitude da cobrança, nenhum óbice existe 

quanto ao recebimento dos valores pela requerida. Diante do exposto, 

defiro o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida 

que se abstenha de interromper os serviços de energia elétrica na 

unidade consumidora do autor por conta dos débitos constantes das 

faturas mencionadas acima e referentes ao suposto desvio de energia 

elétrica, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária, 

que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. 

Cumprida a liminar, cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 4.5.2020, às 10h30min, na Sala 6, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que 

deverão comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e 

que a parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no 

prazo de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, 

a manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012469-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABCC COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA (EXECUTADO)

VICENTE CALABRIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Infere-se do termo de audiência do Id 9908103 que a parte 
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requerida ABCC Comércio de Confecções Eireli, representada por 

Angélica Batista Corrêa Calabria, mesmo não tendo sido regularmente 

citada, compareceu à audiência de conciliação desacompanhada de 

advogado, saindo do referido ato processual devidamente citada para, 

querendo, contestar o pleito, sob pena de se presumirem aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial. Mais adiante a parte autora 

requer seja decretada a revelia da parte ré e, por conseguinte, julgado 

antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, II, do CPC. Restando claro, 

como se vê, a ausência de defesa, com suporte no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto a revelia da empresa demandada, reputando-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora na inicial, 

impondo-se o julgamento antecipado da lide, devendo, para tanto, ser o 

processo incluído em ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença, nos termos do art. 12 do CPC, o que ora ordeno. Cumpra-se e 

cientifique-se a parte autora.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031751-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE BERTOLLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCILIO SANTANA DA SILVA SOUZA (REU)

FABIANO DE MORAES OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Pelo que se infere dos AR anexados nos Id 11821147 e 

12011098, a carta/citação foi recebida por terceiros e não pelo réu, o que 

invalida o ato , por ser pessoal a citação, conforme prevê o art. 242 c/c 

art. 248 do Código de Processo Civil, que só seria válida caso restasse 

demonstrado que, apesar de não ter assinado o aviso, teve conhecimento 

da demanda, conforme entendimento jurisprudencial, in verbis: "A citação 

de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 223, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, necessária a entrega direta 

ao destinatário, de quem o carteiro deve colher o ciente. Subscrito o aviso 

por outra pessoa que não o réu, o autor tem o ônus de provar que o réu, 

embora sem assinar o aviso, teve conhecimento da demanda que lhe foi 

ajuizada" (STJ-Corte Especial, ED no Resp 117.949, Min. Menezes Direito, 

j. 3.8.05, DJU 26.9.05). "Citação pelo correio. Pessoa física. Para a 

validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço 

do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a 

sua assinatura no recibo" (RTSJ 88/187, maioria) No mesmo sentido: RSTJ 

88/187, maioria, 95/391, STJ-RF 351/384, STJ-RJTJERGS 172/28 (1ª T., 

REsp 57.370), JTJ 350/363 (AP 992.06.034619-0), RT 827/322, RMDCPC 

12/117, JTJ 346/122 (AI 990.09.319623-9). Diante do exposto, torno sem 

efeito os referidos atos processuais e determino sua renovação, desta 

vez por mandado, através de oficial de justiça, citando o réu dos termos 

desta ação, bem como para comparecer à audiência de conciliação, que 

ora designo para o dia 4.5.2020, às 12h30min, na Sala 7, a ser realizada 

na Sala 7, pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, ), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001313-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Despejo c/c Ação de Cobrança com Pedido 

Liminar” ajuizada por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos autos, em face de 

THIAGO DE ABREU FERREIRA, igualmente qualificado, por meio da qual 

alega a autora que celebrou contrato de locação com o réu em 30.7.2018, 

para fins residenciais, do imóvel Unidade 1601, edifício Meridien Tower, 

situado na Rua Estevão de Mendonça, n. 1.265, em Cuiabá-MT, 

regularizando, assim, a posse precária exercida sobre o imóvel, uma vez 

que o bem estava locado inicialmente para Richard Schmaluss, anterior 

locatório, com quem o réu residia à revelia da autora. Argumenta que, 

quando da regularização do impasse, com a confecção de um novo 

contrato de locação, o réu ainda assinou instrumento particular de 

confissão de dívida deixada pelo anterior inquilino, assumindo a obrigação 

de pagar o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a 

taxas condominiais, IPTU e alugueres atrasados, o que, todavia, não foi 

honrado pelo réu. Esclarece que, somando-se todos os débitos, o réu lhe 

deve R$ 190.219,63 (cento e noventa mil, duzentos e dezenove reais e 

sessenta e três centavos), do qual foi devidamente notificado 

extrajudicialmente, mas quedou-se inerte. Requer, assim, liminarmente, 

com suporte na Lei de Locação, seja determinada a desocupação do 

imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sem a necessidade de caução, por 

força do art. 64 da referida lei. É o relatório. Decido. De acordo com o 

artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da 

tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

podendo a medida ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Em 

regra, a possibilidade de concessão liminar para desocupação em 15 dias 

do imóvel locado, providência típica da ação de despejo, independe da 

audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor 

equivalente a 3 (três) meses de aluguel e tendo como fundamento a falta 

de pagamento dos aluguéis no vencimento, estando contrato desprovido 

de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, 

conforme estabelece o art. 59, § 1º, IX, da referida lei. Infere-se, pois, que, 

para se deferir a liminar de despejo o contrato de locação deve estar 

desprovido de garantias e o locador precisa prestar caução no valor 

equivalente a 3 meses de aluguel. Contudo, neste caso, não se aplica tal 

exigência, tendo em vista que o requerido foi constituído em mora desde 

2018, cujo valor ultrapassa, em muito, o valor da caução prevista no art. 

59 da referida lei federal. Nesse sentido já se posicionaram os tribunais 

pátrios, inclusive para conceber a utilização dos créditos da locação como 

forma de cumprimento da exigência prevista no art. 59, §1º, da Lei n. 

8.245/91, consoante arestos abaixo transcritos: “AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO 

DE CAUÇÃO. INCIDÊNIA DO ARTIGO 59, §1º, DA LEI 8.045/91. 

UTILIZAÇÃO DE VALORES ALEGADAMENTE INADIMPLIDOS COMO 

GARANTIA. POSSIBILIDADE. Viável a utilização dos créditos decorrentes 

da própria locação como forma de preenchimento do requisito exigido pelo 

artigo 59, § 1º, da Lei 8.245/91 – caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento n. 70080729924 – 10ª Câmara 

Cível, Rel. Ana Beatriz Iser, j. 27.3.2019 Destaquei) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 
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COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - 

DEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o 

despejo liminar, em caso de inadimplemento de alugueis, se o contrato for 

desprovido de garantias. - Verificando-se que o contrato de locação 

efetivamente se encontra desprovido de garantias, deve ser concedida a 

liminar de despejo mediante caução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 

1.0000.18.125338-6/001 – 14ª Câmara Cível, j. 22.8.2019, p. 23.8.2019 - 

destaquei) No mesmo rumo, há que se considerar que o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na própria permanência 

do inadimplemento, que redundará em aumento do prejuízo já suportado 

pela autora em razão do não recebimento dos aluguéis há vários meses. 

Ademais, cumpre anotar que o réu ainda terá a oportunidade de efetuar o 

depósito judicial dos valores devidos, conforme estipula o art. 59, § 3º, da 

Lei n. 8.245/91, evitando, assim, prejuízos, o que evidencia a 

reversibilidade da medida, no que atende o disposto no art. 300, § 3º, do 

CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a 

fim de determinar que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, 

contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos 

termos do art. 59, § 3º e na forma do art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 

334). Deixo de determinar a audiência prevista no art. 334 do CPC pela 

incompatibilidade com o disposto nos citados artigos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001680-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cuida-se de “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula 

Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos 

Materiais” proposta por MÁRCIO RODRIGO PEREIRA, qualificado nos 

autos, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por 

meio da qual alega o autor que celebrou contrato de seguro-saúde com a 

ré desde 5.11.2001 na modalidade coletivo por adesão, vinculado à 

Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso, plano denominado 

Unimed Plus, modalidade pré-pagamento-fatura, contrato n. 5110030. Diz 

que, segundo a cláusula 15.6 do referido contrato, o seu plano de saúde 

poderia sofrer os reajustes no valor da mensalidade pelo IGPM (Índice 

Geral de Preços de Mercado). Contudo afirma que a ré não vem cumprindo 

a tal cláusula, tampouco observa os ajustes permitidos pela Agência 

Reguladora ANS, pois em outubro de 2014 o valor mensal pago era de R$ 

597,37 e o valor reajustado para novembro do mesmo ano em R$ 656,08, 

equivalente a 13,24%, superior, portanto, ao percentual convencionado 

em contrato, IGPM, que em outubro de 2014 foi de 2,96%, e acima do 

reajuste permitido pena ANS, que foi de 7,66%, conforme atestam os 

inclusos documentos. Afirma que o valor das mensalidades cobradas foi 

de 5,58% a mais sobre o percentual permitido pela ANS, de 10,28%, 

enfatizando que, multiplicando o percentual máximo permitido pela ANS 

para aquele ano (7,66%), o valor que teria que pagar seria de R$ 623,75 

(nov/15 a out/2015), mas jamais o valor cobrado de R$ 656,08, excedendo 

a cobrança em R$ 32,33 por parcela, o equivalente a R$ 387,96 e que 

corresponde a 5,58% a mais do autorizado pela ANS. Argumenta que, em 

razão disso, os anos posteriores a 2014, além de não se aplicar 

corretamente os percentuais permitidos para reajuste, ainda se aplica 

percentuais em cima dos valores já erroneamente calculados desde o 

início do contrato, o que redunda atualmente em R$ 1.325,11, em flagrante 

ilegalidade, afirmando que, seguindo os reajustes permitidos pela ANS, no 

mês de maio de 2018, o valor da mensalidade deveria ser no importe de R$ 

738,44. Sustenta que não lhe resta outra alternativa, a não ser propor a 

presente ação, com vistas à revisão da cláusula contratual que permitiu os 

reajustes abusivos perpetrados, determinando-se fiel observância aos 

reajustes permitidos pela ANS, com a devida restituição dos valores pagos 

a maior. Requer, a título de tutela provisória de urgência, É o necessário. 

Decido O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus 

parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput 

desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Os documentos atestam a contratação do 

plano de saúde pelo autor, bem como demonstram, numa análise de 

preâmbulo, que os reajustes praticados pela operadora de plano de saúde 

parecem estar em dissonância com a previsão contratual e a própria 

norma da ANS. Contudo, a discussão acerca da abusividade dos 

reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, bem como 

dos critérios atuariais para definição dos índices de reajuste, é matéria 

pertinente ao mérito e exige ampla dilação probatória, sob o crivo do 

contraditório, inviável, portanto, em sede de liminar. Ademais, não restou 

demonstrado, extreme de dúvidas, o perigo de dano, caso a providência 

só seja alcançada ao final da demanda, uma vez que o autor, apesar de 

estar aposentado, não comprovou a assertiva de que, em razão da 

abusividade da cobrança, tem deixado de comprar alguns medicamentos 

para honrar a parcela do plano de saúde, até porque, pelo que observa da 

própria exordial, a abusividade mensal resultou em apenas em R$ 32,33 

(trinta e dois reais e trinta e três centavos) e, além do mais, caso seja 

procedente o pleito, poderá reaver os valores supostamente pagos 

indevidamente. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória 

de urgência, Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 5 de maio de 2020, às 10h30min, que será realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital – sala 7 (art. 334, CPC), 

advertindo-se as partes de que o não comparecimento injustificado será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão 

comparecer acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

parte ré poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo 

de 10 (dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a 

partir da audiência (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001451-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO FERREIRA CAFE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES FERREIRA FILHO (REU)

WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Cuida-se de “Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e 

Lucros Cessantes c/c Pedido de Liminar Oriundos de Acidente de 

Trânsito” proposta por JOSENILDO FERREIRA CAFÉ, qualificado nos autos, 
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em face de WAGNER PATRIK DE ALMEIDA FERREIRA e de PAULO 

RODRIGUES FERREIRA FILHO, o primeiro igualmente qualificado, por meio 

da qual o autor alega que no dia 21.8.2019, por volta de meia noite, 

trabalhava com seu veículo transportando passageiro e quando trafegava 

na av. Historiador Rubens de Mendonça, na pista central, sentido 

centro-bairro, na altura da Associação e de Cabos e Soldados da PM/BM, 

houve colisão na traseira de seu veículo pelo veículo Toyota/Corolla, placa 

QCP 1431, conduzido pelo primeiro réu, fazendo com que o seu veículo se 

chocasse com um poste. Argumenta que o veículo Corolla é de 

propriedade do segundo réu, conforme atestam os inclusos documentos e 

que os fatos foram relatados pormenorizadamente no boletim de 

ocorrência, também em anexo, e que, por conta do acidente, sofreu 

lesões juntamente com o passageiro, consoante atestado médico, 

enfatizando que, em razão disso, permaneceu afastado de suas 

atividades laborativas por 5 (cinco) dias. Esclarece que no dia seguinte ao 

acidente, o proprietário do veículo Corolla, Sr. Paulo Rodrigues Ferreira 

Filho, compareceu no local do acidente e prometeu arcar com os gastos 

de medicamentos e conserto do carro, informando que o condutor do 

referido veículo, Sr. Wagner, também ajudaria nas despesas. Conduto, diz 

que ambos não cumpriram a palavra e se recusam a atendê-lo. Afirma 

que, apesar das tentativas, não conseguiu obter os dados do proprietário 

do veículo Corolla, a não ser as informações obtidas no documento 

retirado no próprio site do Detran-MT. Requer, por isso, a título de tutela 

provisória de urgência, seja expedido ofício ao Detran-MT, solicitando 

informações sobre os dados pessoais do réu (RG, CPF e endereço). É o 

necessário. Decido O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e 

seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o 

caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Objetivando, o autor, a título de tutela 

de urgência, simples expedição de ofício ao Detran para obtenção de 

informações pessoais do segundo requerido com base nos dados 

constantes do prontuário do veículo de sua propriedade (Toyota/Corolla, 

placa QCP1431, Renavam 01140689670), nada obsta seja deferido o 

pleito, o que ora determino, ficando fixado o prazo de 10 (dez) dias para a 

resposta, cabendo ao destinatário informar a este juízo os dados pessoais 

do requerido Paulo Rodrigues Ferreira Filho (RG, CPF e endereço) 

eventualmente existentes no prontuário do referido veículo. Expedido o 

ofício, cite-se e intime-se a parte requerida, o segundo através de 

informações a ser fornecidas pelo primeiro, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 5 de maio de 2020, às 8h, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital – sala 7 (art. 334, CPC), advertindo-se 

as partes de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá 

manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) 

dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação 

deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro a 

gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015251-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA GONZAGA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Defiro a assistência Judiciaria Gratuita pleiteada. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 15 

de dezembro de 2017, às 09:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. Deverá constar dos mandados, de citação e intimação, 

que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). A 

Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, 

§3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil).

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023735-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SETUBA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Com base 

no artigo 334, §5º do Código de Processo Civil, em que pese a requerente 

indicar seu desinteresse na auto composição, designo audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2018, às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de Conciliação, local onde as partes deverão 

comparecer. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado que a ausência 

injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as sanções 

previstas em lei (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Consigne-se que 

a parte requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do Código de Processo Civil). Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a ré contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado. 

Por fim, observo que o autor é portador de debilidade profissional 

decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito ter prioridade em sua 

tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 1º, III, do provimento 

nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a identificação do feito 

referente a prioridade acima citada, conforme preceitua as normas da 

CNGC.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004688-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRANCISCO XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004688-86.2017.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Wilson Francisco Xavier Executada: Seguradora Líder Vistos, 

Em cumprimento à sentença, o exequente Wilson Francisco Xavier 

requereu a intimação do executado para pagar o débito exequendo de R$ 

5.749,00 (cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais). Antes de ser 

intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 5.675,22 (cinco 

mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente, a despeito da 

diferença de valores. É o relatório. Decido. Diante do reconhecimento de 

pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos 

carreados para o processo e da manifestação da parte exequente, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 26179921. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060994-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR QUINHONE (AUTOR(A))

CREUZA APARECIDA DOS SANTOS QUINHONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Adjudicação Compulsória Cumulada com 

Cominatória de Obrigação de Realizar o Cancelamento de Hipoteca pelo 

Rito Sumário, com Pedido de Tutela de Evidência” proposta por ALDEMIR 

QUINHONE e CREUZA APARECIDA DOS SANTOS QUINHONE, qualificados 

nos autos, em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA e 

de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ambas igualmente qualificadas, por meio 

da qual requerem os autores, a título de tutela de evidência, sejam as rés 

compelidas a outorgarem escritura pública de venda e compra da unidade 

904, do edifício New Avenue, com a devida baixa no gravame. Não foram 

anexados documentos. Posteriormente à distribuição da ação, os autores 

desistem do seu prosseguimento, com o argumento de que a peça deveria 

ter sido protocolizada perante a Justiça Federal e não Estadual. É o 

relatório. Decido. Diante da expressa desistência da ação manifestada no 

Id 27636503 e, levando-se em conta que a parte contrária sequer foi 

citada, homologo-a, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, declarando extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, nem 

honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035857-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1035857-57.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Luiz Carlos de Oliveira Dantas Executada: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o 

exequente Luiz Carlos de Oliveira Dantas requereu a intimação do 

executado para pagar o débito exequendo de R$ 4.436,91 (quatro mil, 

quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos). Devidamente 

intimado, o executado depositou em juízo a quantia de R$ 4.163,49 (quatro 

mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente, a despeito da 

pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o efetivamente 

pago. É o relatório. Decido. Diante do reconhecimento do pagamento do 

débito exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo e da manifestação da parte exequente, com fulcro no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam 

os valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 27215075. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038778-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

qualificada nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a sentença 

proferida nos autos, alegando ter sido omissa quanto à ausência de nexo 

causal entre o acidente e a lesão do quadril direito. Alega que a referida 

lesão diz respeito ao acidente anterior ocorrido em 24.6.2015, cuja 

indenização já foi paga ao autor no valor de R$ 6.412,50 (seis mil, 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Esclarece que o 

primeiro atendimento realizado na presente demanda faz referência ao 

acidente ocorrido em 19.11.2017 e aponta apenas a lesão do quadril 

esquerdo. Pede, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que a 

indenização seja limitada a R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, pois a a sentença foi publicada em 

13.3.2019 e o recurso foi publicado em 19.3.2019, impondo-se, além disso, 

examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida quanto à 

omissão apontada, vez que a sentença nada falou acerca da 

manifestação da parte embargante sobre o laudo pericial, na qual 

sustentou a inexistência de nexo causal entre o acidente e a lesão do 

quadril direito já mencionada na peça de defesa. Assim sendo, acolho os 

embargos, a fim de modificar a sentença a partir do parágrafo que se 

refere ao mérito, que passará a conter o seguinte teor: “No que se refere 

ao mérito (...). Das provas carreadas aos autos, em especial a referida 

perícia médica, ficou evidenciado o nexo causal entre o acidente e a lesão 

sofrida pelo autor no quadril esquerdo, segundo se infere do laudo pericial 

Id. 13353084. A despeito de o laudo médico ter apontado lesão no quadril 

direito do periciando, como bem esclarece a parte requerida na 

impugnação à contestação e ao aludido laudo, essa sequela, na realidade, 

diz respeito ao acidente ocorrido em 2015, segundo atestam os 

documentos contidos em Id. 13109399, nos quais se verifica que o autor já 

havia sido indenizado pela mesma lesão, por meio do sinistro n. 

3150963794 ASL-0498459/15. Isso se confirma na própria documentação 
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que acompanha a inicial, na qual se observa que no acidente sub judice o 

autor foi afetado apenas no quadril esquerdo, conforme laudo médico (Id. 

11259421), de modo que a indenização deve abarcar apenas as sequelas 

recentes. (...) devendo receber o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à lesão no quadril 

esquerdo, que indica a repercussão da invalidez no grau de 50% (de 25% 

- tabela prevista na Circular/Susep n° 29/1991), já que o sinistro ocorreu 

antes da vigência da MP 451/2008), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro 

obrigatório no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

(19/11/2017) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação válida.” Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031869-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MARCIA DIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Vistos. Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos por PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, já qualificado nos autos, em 

face do despacho saneador, por meio dos quais se alega, em síntese, a 

existência de contradição na parte em que atribuiu à embargante o ônus 

do pagamento dos honorários periciais, quando a prova pericial foi 

requerida por ambas as partes, devendo a verba ser rateada em igual 

proporção. Argumenta a embargante que cabe à embargada/requerente 

fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e, em contrapartida, 

cabe-lhe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da requerente, a teor do disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo 

Civil. Logo, afirma que, sendo ônus da requerente provar os fatos 

constitutivos do seu direito, é de sua obrigação arcar com as despesas da 

prova pericial e, caso goze das benesses da justiça gratuita, o pagamento 

deverá se feito pelo Estado, conforme prevê o art. 3º, V, da Lei n. 

1.060/50. Ademais, sustenta o não cabimento da aplicação do instituto da 

redistribuição do ônus da prova, especialmente porque a redistribuição 

não significa a inversão do seu custo. Requer, assim, o acolhimento e 

provimento dos embargos para corrigir o vício, manifestando-se, 

expressamente, sobre a inversão do ônus da prova quanto aos 

honorários periciais arbitrados. Em impugnação, a parte embargada diz 

que não há qualquer vício na decisão que mereça reparo e pede a 

condenação da embargante em multa por serem protelatórios os 

embargos. É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto 

no art. 1.023, do CPC, uma vez que a decisão foi publicada em 29.5.2019 e 

os embargos foram protocolados antes disso, em 3.6.2019, impondo-se, 

além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do 

que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há 

falar aqui em omissão, conforme sustentado. Superada tal formalidade 

processual, impõe-se a análise do mérito do recurso aviado, o que ora se 

passa a fazer, assinalando-se que, de fato, a decisão recorrida não 

fundamentou quanto à inversão do ônus da prova, tampouco justificou as 

razões pelas quais foi atribuída ao embargante a responsabilidade pelo 

pagamento e/ou antecipação dos honorários periciais, simplesmente 

nomeou o perito, fixou a verba honorária e determinou a intimação do 

requerido/embargante para que depositasse em juízo os valores, o que 

merece ser revisto. Assinale-se, de início, não se aplicar aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Vê-se, do exposto, 

que com a relativização da distribuição estática dos ônus da prova, 

promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da 

prova, em que, ao prudente juízo do julgador, a produção de prova 

necessária à composição de dado conflito de interesses caberá à parte 

que se encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente 

a mais interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida 

pela parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 
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imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02” No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que o requerido/embargante é o que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento da 

requerente/embargada, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pela 

requerente. Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade 

de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos,  a hipossuf ic iência técnica da 

requerente/embargada, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, mantendo, por outro lado, 

incólumes os demais termos da decisão recorrida, cabendo à embargante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, 

depositar em juízo o valor dos honorários periciais. Intimem-se e 

cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035283-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDILSON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Processo: 1035283-68.2017.8.11.0041 Vistos, Trata-se de “Embargos de 

Declaração” opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, já qualificada nos autos, em face do despacho saneador, por 

meio dos quais se alega, em síntese, a existência de contradição na parte 

em que atribuiu à embargante o ônus do pagamento dos honorários 

periciais, quando a prova pericial foi requerida por ambas as partes, 

devendo a verba ser rateada em igual proporção. Argumenta a 

embargante que cabe ao embargado/requerente fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e, em contrapartida, cabe-lhe provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, a teor do 

disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Logo, afirma que, 

sendo ônus do requerente provar os fatos constitutivos do seu direito, é 

de sua obrigação arcar com as despesas da prova pericial e, caso goze 

das benesses da justiça gratuita, o pagamento deverá se feito pelo 

Estado, conforme prevê o art. 3º, V, da Lei n. 1.060/50. Ademais, sustenta 

o não cabimento da aplicação do instituto da redistribuição do ônus da 

prova, especialmente porque a redistribuição não significa a inversão do 

seu custo. Requer, assim, o acolhimento e provimento dos embargos para 

corrigir o vício, manifestando-se, expressamente, sobre a inversão do 

ônus da prova quanto aos honorários periciais arbitrados. Em impugnação, 

a parte embargada diz que não há qualquer vício na decisão que mereça 

reparo, enfatizando ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, 

uma vez que o sistema registrou ciência da decisão em 29.5.2019 e os 

embargos foram protocolados em 3.6.2019, impondo-se, além disso, 

examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em omissão, conforme sustentado. Superada tal formalidade 

processual, impõe-se a análise do mérito do recurso aviado, o que ora se 

passa a fazer, assinalando-se que, de fato, a decisão recorrida não 

fundamentou quanto à inversão do ônus da prova, tampouco justificou as 

razões pelas quais foi atribuída ao embargante a responsabilidade pelo 

pagamento e/ou antecipação dos honorários periciais. Simplesmente 

nomeou o perito, fixou a verba honorária e determinou a intimação do 

requerido/embargante para que depositasse em juízo os valores, o que 

merece ser revisto. Assinale-se, de início, não se aplicar aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Vê-se, do exposto, 

que com a relativização da distribuição estática dos ônus da prova, 
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promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da 

prova, em que, ao prudente juízo do julgador, a produção de prova 

necessária à composição de dado conflito de interesses caberá à parte 

que se encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente 

a mais interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida 

pela parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02” No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que o requerido/embargante é o que possui 

melhores condições na produção de prova em detrimento do 

requerente/embargado, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pelo 

requerente. Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade 

de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos,  a hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, mantendo, por outro lado, 

incólumes os demais termos da decisão recorrida, cabendo à embargante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, 

depositar em juízo o valor dos honorários periciais. Intimem-se e 

cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025752-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Processo: 1025752-55.2017.8.11.0041 Vistos, Trata-se de “Embargos de 

Declaração” opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, já qualificada nos autos, em face do despacho saneador, por 

meio dos quais se alega, em síntese, a existência de contradição na parte 

em que atribuiu à embargante o ônus do pagamento dos honorários 

periciais, quando a prova pericial foi requerida por ambas as partes, 

devendo a verba ser rateada em igual proporção. Argumenta a 

embargante que cabe ao embargado/requerente fazer prova dos fatos 

constitutivos de seu direito e, em contrapartida, cabe-lhe provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, a teor do 

disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o 

acolhimento e provimento dos embargos para corrigir o vício, 

manifestando-se, expressamente, sobre a inversão do ônus da prova 

quanto aos honorários periciais arbitrados. Em impugnação, a parte 

embargada diz que não há qualquer vício na decisão que mereça reparo e 

pede a condenação da embargante em multa por serem protelatórios os 

embargos. É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto 

no art. 1.023, do CPC, uma vez que o sistema registrou ciência da decisão 

em 8.5.2019 e os embargos foram protocolados no mesmo dia, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em omissão, conforme sustentado. 

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise do mérito do 

recurso aviado, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de fato, 

a decisão recorrida não fundamentou quanto à inversão do ônus da 

prova, tampouco justificou as razões pelas quais foi atribuída a 

embargante a responsabilidade pelo pagamento e/ou antecipação dos 

honorários periciais. Simplesmente nomeou o perito, fixou a verba 

honorária e determinou a intimação do requerido/embargante para que 

depositasse em juízo os valores, o que merece ser revisto. Assinale-se, 

de início, não se aplicar aqui as normas consumeristas porque ausente a 

opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 

segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – 

BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA 

DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por 

ambas as partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos 

honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria 

da carga dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte 

autora é hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora” 

(AI 155522/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 08/05/2015) Vê-se, do exposto, 

que com a relativização da distribuição estática dos ônus da prova, 
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promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da 

prova, em que, ao prudente juízo do julgador, a produção de prova 

necessária à composição de dado conflito de interesses caberá à parte 

que se encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente 

a mais interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida 

pela parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02” No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a parte requerida/embargante é o que 

possui melhores condições na produção de prova em detrimento do 

requerente/embargado, justamente por possuir melhor estrutura técnica e 

econômica capazes de demonstrar o grau da lesão sofrido pelo 

requerente. Melhor explicando, as partes não se encontram em igualdade 

de condições para a coleta probatória pretendida, existindo óbice a sua 

realização em face da hipossuficiência da parte demandante, o que 

importaria em delonga desnecessária na solução do litígio, o que atende 

aos princípios da economia e da celeridade processual. Restando, pois, 

evidenciada nos autos,  a hipossuf ic iência técnica do 

requerente/embargado, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, 

acolho os embargos e dou-lhes provimento, mantendo, por outro lado, 

incólume os demais termos da decisão recorrida, cabendo à embargante, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, 

depositar em juízo o valor dos honorários periciais. Intimem-se e 

cumpra-se. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032764-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PAES DE BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSEMAR JUNIOR DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1032764-23.2017.8.11.0041 - PJE Vistos, ANTÔNIO CARLOS 

PAES DE BARROS, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Despejo”, em face de JUSEMAR JÚNIOR DE MORAES, pessoa física, 

igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na 

peça primeira. O pedido veio instruído com diversos documentos e a tutela 

antecipatória deferida na decisão de Id. 10495001. Posteriormente, o 

demandante desiste do feito. É o relatório. Decido. No caso em comento, 

diante da desistência expressada na petição (Id. 26861472) pela parte 

autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo 

o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do mérito. Deixo de 

condenar a parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a não 

concretização da triangulação processual. Por outro lado, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais. Suspendo, porém, a cobrança, pelo 

período de 5 (cinco) anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, 

conforme prevê o art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. 

P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058125-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS TIBRES SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB 

(RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1058125-71.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, JOSÉ CARLOS TIBRES 

SAMPAIO, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação Anulatória 

c/c Medida Cautelar Incidental com Pedido de Liminar”, em face de UNIÃO 

CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRRO SIMILARES - 

UCAMB, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. Depois de indeferido o pedido de 

tutela de urgência e determinada a citação da parte ré, o demandante 

desiste do feito. É o relatório. Decido. No caso em comento, diante da 

desistência expressada na petição (Id. 27460110) pela parte autora, e 

considerando que a parte requerida ainda não foi citada, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando 

extinto o feito, sem resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora 

em honorários advocatícios, tendo em vista a não concretização da 

triangulação processual. Por outro lado, condeno-o ao pagamento das 

custas processuais. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 

(cinco) anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme 

prevê o art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008267-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO ALVES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008267-42.2017.8.11.0041 - PJE Vistos, ELISEU DA SILVA 

DIAS, pessoa física, qualificado nos autos, propôs “Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais”, em face de MARCOS ROBERTO ALVES 

DANTAS, pessoa física, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Posteriormente, o demandante desiste do feito. É o relatório. 

Decido. No caso em comento, diante da desistência expressada na 

petição (Id. 26702722) pela parte autora, e considerando que a parte 

requerida ainda não foi citada, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora em honorários 

advocatícios, tendo em vista a não concretização da triangulação 

processual. Por outro lado, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais. Suspendo, porém, a cobrança, pelo período de 5 (cinco) 

anos por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme prevê o art. 

98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018096-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO RIO/MINAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoas jurídicas de direito 

privado, constituídas pelo CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ 
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PLAZA SHOPPING, representada pela consorciada líder BR MALLS 

ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO LTDA, sociedade empresária 

limitada, denominadas como SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ, qualificadas 

nos autos, propuseram “Ação de Despejo por Inadimplência para Rescisão 

Contratual”, em face de BLESS COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Depois de indeferido o pedido de tutela de 

urgência e determinada a citação da parte ré, a parte demandante desiste 

do feito. É a síntese do necessário. Decido. No caso em comento, diante 

da desistência expressada na petição (Id. 15793403) pela parte autora, e 

considerando que a parte requerida ainda não havia sido citada no 

momento do pedido, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem resolução do 

mérito. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, 

tendo em vista a não concretização da triangulação processual. Por outro 

lado, condeno-o ao pagamento das custas processuais. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022298-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela empresa 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença que julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e a condenou 

ao pagamento da quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e 

cinco reais). O embargante afirma que a sentença foi omissa quanto ao 

seu pedido de realização de nova perícia judicial, tendo em vista a 

divergência apontada pelo seu assistente técnico, que atestou a 

existência de invalidez temporária. A parte autora, em contrarrazões, diz 

que os embargos são procrastinatórios, enfatizando inexistir qualquer 

omissão a ser corrigida. É o relatório. Decido. De acordo com o PJE, a 

embargante foi intimada da decisão, via eletronicamente, no dia 30.5.2019, 

começando-se no dia seguinte a fluir o prazo de 5 (cinco) dias para 

eventual recurso, que se esvaiu no 6.6.2019, exatamente na data em que 

foram protocolizados os presentes embargos, portanto, tempestivamente. 

Superada tal formalidade processual, impõe-se a análise dos embargos 

propriamente ditos, o que ora se passa a fazer, assinalando-se que, de 

fato, a sentença foi omissa quanto à pretensão da embargante de se 

realizar nova perícia judicial, diante da divergência havida entre os 

resultados da perícia judicial e o parecer do assistente técnico indicado 

pela embargante, impondo-se seja sanado o vício. Assinale-se, a esse 

respeito, que a perícia produzida no “mutirão DPVAT” constitui prova hábil 

a instruir o feito, sendo totalmente apta a auxiliar a formação do 

convencimento do julgador, devendo prevalecer sobre conclusão diversa 

de assistente técnico indicado pela parte. A jurisprudência é nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO DPVAT - LAUDO PERICIAL - PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO 

- RESULTADOS DIVERGENTES - PREVALÊNCIA DA PERÍCIA PRODUZIDA 

SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - TEORIA DA 

IMPARCIALIDADE - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO AUXILIAR DA JUSTIÇA - 

O perito judicial goza da confiança do juízo e age com base no princípio da 

imparcialidade, além de seu laudo oficial ser produzido sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, ao passo que o assistente técnico é 

indicado pela parte e produz prova unilateralmente. - Havendo divergência 

entre as conclusões adotadas pelo perito oficial e pelo assistente técnico 

da parte, somente prevalecerá o resultado deste último se houver nos 

autos outras provas robustas capazes de sustentar a sua versão. (TJMG 

- Apelação Cível 1.0702.15.030337-9/002, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da 

súmula em 25/11/2019 – destaquei e sublinhei). No caso em tela, a 

conclusão da perícia oficial prevalece porque as outras provas 

produzidas nos autos, inclusive o laudo pericial elaborado pelo assistente 

técnico, são incapazes de desmerecê-la. Por esses fundamentos, 

conheço dos embargos e dou-lhes provimento, permanecendo, contudo, 

inalterados os termos da sentença. Decorrido o prazo para eventual 

recurso de apelação pelo embargante, à parte autora para, querendo, 

executar a sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso, à 

instância superior para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). Cumpra-se 

e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014620-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GOMES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, já qualificada nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a 

sentença, alegando que houve equívoco na fixação do valor da 

indenização securitária, vez que uma das lesões foi considerada como em 

todo o membro superior e não sobre o ombro direito, como consignado em 

laudo pericial, onerando, assim, o quantum indenizatório. Pede, pois, o 

acolhimento do recurso, a fim de ver sanado o vício apontado. Intimada 

para se manifestar sobre os embargos, a parte embargada não se 

pronunciou. É o relatório. Decido. Os embargos foram apresentados 

tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto 

no art. 1.023, do CPC, já que a sentença foi publicada em 25.10.2019 e o 

recurso foi interposto em 31.10.2019, segundo informações PJE, 

impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e 

adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo 

Civil, ou seja, se há falar aqui em contradição, conforme sustentado. 

Nenhuma é a dúvida de que, de fato, houve contradição na sentença 

quando da fixação do percentual de perda funcional, de acordo com a 

tabela anexa à Lei n. 11.945/2009, pois a afetação do membro direito, 

descrita pelo perito (Id. 15572771), segundo Tabela contida na Lei n. 

6.194/74, é de 25% e não de 70%, como se fez constar. Assim sendo, 

acolho os embargos, dando-lhes provimento para corrigir o vício apontado, 

passando a sentença a conter o seguinte teor: “De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores corresponde a 70% (setenta por cento), de 

um dos ombros a 25% (vinte e cinco por cento) e de um dos dedos da 

mão a 10% (dez por cento), logo, considerando que as lesões no caso em 

tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% (cinquenta por cento) 

cada, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70%, 50% de 25% 

e de 50% de 10%, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 

(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à 

somatória das lesões (R$ 4.725,00 + 1.687,50 + R$ 675,00), (...) Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Vicente Gomes de 

Lacerda na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro S/A, para condená-la ao 

pagamento total de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar 

do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426).” Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020180-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO MENDES PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos em correição... Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos 

pela requerida Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença 

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e a 

condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 

cinquenta centavos), a título de danos materiais, bem como da verba de 

sucumbência fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 

8º, do Código de Processo Civil. A embargante afirma que a ação 

objetivava a sua responsabilização pelo pagamento da indenização em 

seu grau máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas a 

condenação resultou em apenas R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos), decaindo, assim, a parte autora, de grande parte de seu 

pedido. Logo, afirma ser da parte autora a responsabilidade pelo 

pagamento das despesas processuais e da verba de sucumbência, 

residindo, nisso, no seu entender, a omissão no decisum. Requer sejam 

conhecidos e providos os embargos para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios ou, então, alternativamente, seja reconhecida a sucumbência 

recíproca. Em contrarrazões, a parte autora sustenta a inexistência de 

qualquer vício na decisão e afirma que os embargos são protelatórios, 

requerendo seja a embargante condenada ao pagamento da multa prevista 

no § 2º, do art. 1.026 do CPC. É o relatório. Decido. De acordo com o PJE, 

a embargante foi intimada da decisão, via eletronicamente, no dia 

17.5.2019, data em que começou a fluir o prazo de 5 (cinco) dias para 

eventual recurso, que se esvaiu no 23.5.2019, posterior, portanto, à 

protocolização dos embargos ocorrida em 22.5.2019, portanto, 

tempestivamente. Respeitante à alegada omissão tida como existente na 

sentença, assinale-se que tal vício não restou evidenciado, uma vez que a 

verba de sucumbência foi fixada com suporte no § 8º, do art. 85 do 

Código de Processo Civil, de acordo com a apreciação equitativa do juízo, 

numa clara demonstração de que o magistrado prolator da decisão não 

reconheceu ter a parte autora decaído de grande de parte do pedido a 

ensejar sua responsabilização pelo pagamento das despesas e de 

honorários advocatícios, tampouco a existência de sucumbência recíproca 

(art. 86, CPC), até porque tal entendimento encontra-se em consonância 

com a jurisprudência mato-grossense de que o não atendimento da 

totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, 

devendo a seguradora/embargante responder integralmente pelas custas 

e despesas e honorários (N.U 1002556-56.2017.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara 

de Direito Privado – j. 18.12.2019 – DJe 18.12.2019). Tem-se, assim, que, 

em verdade, o embargante tenta, pela via estreita dos embargos de 

declaração, reformar a sentença, o que é vedado, devendo fazê-lo por 

meio de recurso próprio. Assinale-se, por fim, quanto ao pedido da 

embargada de condenação da embargante ao pagamento da multa 

prevista no § 2º, do art. 1.026 do CPC, que a pretensão não merece 

acolhimento, tendo em vista que a referida multa reserva-se a hipóteses 

em que faz evidente abuso (RSTJ 30/378); a hipóteses em que “os 

embargos foram opostos com a intenção de retardar a solução do litígio” 

(STJ-1ª T., RMS 27.446, Min. Teori Zavaschi, j. 19.3.09, DJ 30.3.09), 

situações não verificadas neste caso. Logo, a mera ausência do vício 

invocado nos embargos não dá azo à imposição da multa (RT 866/277). 

Por esses fundamentos, rejeito os embargos. Decorrido o prazo para 

eventual recurso de apelação, à parte autora para, querendo, executar a 

sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se e intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013204-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. PAULO CÉSAR FERREIRA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, 

opôs “Embargos de Declaração” contra a sentença, alegando que houve 

equívoco na fixação do valor da indenização securitária, vez que uma das 

lesões foi quantificada em valor equivocado, pois a apuração de 75% de 

25% perfaz o montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) e não o de R$ 1.012,50 (um mil, doze reais 

e cinquenta centavos), como constou no decisum. Pede, pois, o 

acolhimento do recurso, a fim de ver sanado o erro apontado, com a 

correção do valor total para R$ 5.906,25 (cinco mil, novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos). Intimada para se manifestar sobre os 

embargos, a parte embargada pede a rejeição dos embargos. É o relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, já 

que a sentença foi publicada em 7.5.2019 e o recurso foi interposto no 

mesmo dia, segundo informações PJE, impondo-se, além disso, examinar 

se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 

1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em erro 

material, conforme sustentado. Nenhuma é a dúvida de que, de fato, 

houve erro na sentença quando do cálculo do valor efetivamente devido a 

título de indenização do seguro DPVAT, conforme fixação do percentual 

de perda funcional, de acordo com a tabela anexa à Lei n. 11.945/2009, 

pois as lesões descritas pelo médico perito judicial foram em polegar 

esquerdo, quantificada em 75% e em estrutura torácica, quantificada em 

25% (Id. 15569447). Assim, considerando o que dispõe a Tabela contida 

na Lei n. 6.194/74, para a primeira lesão, deveria ter sido considerado o 

percentual de 75% de 25% e para a segunda o percentual de 25% de 

100%, do teto máximo indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que perfaz montante de R$ 5.906,25 (cinto mil, 

novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), que é a somatória das 

lesões (R$ 3.375,00 + 2.531,25) e não o de R$ 4.387,50 (quatro mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) descrito da 

sentença. Assim sendo, acolho os embargos, dando-lhes provimento para 

corrigir o vício apontado, fixando como devida a indenização no valor de 

R$ 5.906,25 (cinto mil, novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). 

Outrossim, considerando que a parte requerida depositou 

antecipadamente o valor que entendia ser devido, intime-se a parte 

autora/embargante para se pronunciar a respeito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, determinando, desde já, o levantamento da quantia incontroversa em 

favor do autor, mediante expedição de alvará, tão logo informada a conta 

bancária para transferência. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043543-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON RODRIGUES DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA OAB - MT20618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, 

qualificada nos autos, opôs “Embargos de Declaração” contra a sentença, 

alegando haver omissão no fato de que o autor já havia sofrido outro 

acidente com lesão no mesmo membro, cuja indenização foi paga por meio 

do processo n. 45961-67.2014.811.0041, que tramitou perante o juízo da 

9ª Vara Cível. Alega que só não levantou a questão anteriormente porque 

teve ciência do ocorrido somente após a sentença, pugnando, assim, pelo 

acolhimento dos embargos, a fim de que o pedido seja julgado totalmente 

improcedente. Intimada, a parte embagada esclarece que as lesões 
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anteriormente indenizadas são distintas da que se discute no presente 

feito e dizem respeito a acidente anterior, de modo que a sentença não 

merecendo reparo. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, pois a publicação da sentença 

ocorreu em 1.11.2019 e o recurso distribuído em 7.11.2019, impondo-se, 

além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do 

que prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há 

falar aqui em omissão, conforme sustentado. O objetivo dos embargos 

declaratórios é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão 

verificadas na sentença, servindo, dessa forma, como meio de 

aperfeiçoá-la. O suposto equívoco apontado pela parte embargante no 

recurso não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, pois 

claramente se vê que o seu objetivo é reformar a sentença para obter a 

improcedência do pleito, o que reclama recurso próprio. Em que pese o 

descontentamento da parte com o que foi decidido, é certo que o mérito já 

foi enfrentado, não cabendo, portanto, rediscussão em sede de 

embargos, como bem decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 

decisão recente “in verbis” “(...) “O inconformismo que tem como real 

escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, 

porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede 

de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do 

CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).” (N.U 

0007304-43.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 23.8.2019, p. DJE 29.8.2019) Nesse 

passo, considerando que a pretensão da embargante, como ficou 

demonstrado, vai além de aclarar ou de integrar a sentença de acordo 

com a realidade dos autos, na medida em que deseja ver o pedido 

revertido para improcedência, não se mostra legítima a reforma pretendida 

em sede de embargos. Mesmo porque não há se falar em omissão sobre 

fato inexistente nos autos até então e que demanda o reexame do 

conjunto probatório. Diante do exposto, por não restar caracterizada 

qualquer omissão ou contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos de 

declaração. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017506-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RAMO DE SOUZA SIMIONI (EXEQUENTE)

MARCELO DOMINGOS NICOLAU SIMIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO SCHOMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1017506-02.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação de 

Execução de Título Extrajudicial” proposta por MARCELO DOMINGOS 

NICOLAU SIMIONI e LILIAN RAMO DE SOUZA SIMIONI em desfavor de 

CLÁUDIO ROBERTO SCHOMMER, devidamente qualificado nos autos. O 

pedido veio instruído com diversos documentos. Na sequência, as partes 

celebraram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação (Id. 

27391063). É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 27391063). Sem custas remanescentes a teor do art. 

90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se, cientificando-se as partes de 

que o descumprimento do acordo, poderá ocasionar o desarquivamento 

do processo e a consequente execução do julgado pela parte autora. 

Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033746-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMERI CONSTANTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1033746-66.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, ROSEMERI 

CONSTANTINI, qualificada nos autos, propôs “Ação de Obrigação de 

Fazer Cumulada com Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars e Pedido 

de Danos Morais” em face de BRADESCO SAÚDE S/A, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Depois de 

deferida a tutela de urgência e contestado o pleito, as partes celebraram 

acordo, segundo se infere do documento de Id. 25095963 e pedem a 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 25095963). Custas e honorários na forma acordada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034262-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MENEZES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1034262-57.2017.8.11.0041 - PJE Vistos, LUCIANA MENEZES DE 

CARVALHO, qualificada nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer 

c.c Indenização por Danos Materiais e Morais” em face da MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Depois de contestado o pleito, as partes celebraram 

acordo, segundo se infere do documento de Id. 22419465 e pedem a 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 22419465). Sem custas remanescentes a teor do art. 

90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022785-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA ARAUJO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA LUCIA MONTEIRO OAB - 325.709.371-34 (PROCURADOR)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR (RÉU)

JIMI JIM LOUNGE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT12742-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1022785-66.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, ALZIRA ARAUJO 

MONTEIRO, representada por sua procuradora Vilma Lucia Monteiro, 

qualificadas nos autos, propôs “Ação de Despejo com Pedido de Tutela 

Antecipada, cumulada com Cobrança de Aluguéis” em face de JIMMI JIM 

LOUGE LTDA-ME (CALLE MUSIC HALL) e RICARDO LUMINA CINTRA 

JÚNIOR, igualmente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na 

inicial. Depois de indeferido o pedido liminar para desocupação do imóvel e 

contestado o pleito, as partes celebraram acordo, segundo se infere do 

documento de Id. 24431598 e pedem a homologação. É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 24431598). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADELVAM COSTA MONTEIRO (EXECUTADO)

DLP COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1008492-91.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação de 

Execução de Aluguéis e Demais Encargos de Locação” proposta por 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA em desfavor de DLP 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA (Nome Fantasia: 

Equus) e JOSÉ ADELVAN COSTA MONTEIRO, devidamente qualificados 

nos autos. O pedido veio instruído com diversos documentos. Antes 

mesmo de serem citados, as partes celebraram acordo extrajudicial e 

requereram a sua homologação (Id. 23483962). É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 23483962). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se, cientificando-se as partes de que o descumprimento do 

acordo, poderá ocasionar o desarquivamento do processo e a 

consequente execução do julgado pela parte autora. Cumpra-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011664-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIONEI JULIO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1011664-75.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Monitória” proposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO em desfavor de MARIONEI JULIO DE ALMEIDA, devidamente 

qualificado nos autos. O pedido veio instruído com diversos documentos. 

Na sequência, as partes celebraram acordo extrajudicial e requereram a 

sua homologação (Id. 21030647). É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 21030647). Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito em julgado, 

tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e arquive-se, 

cientificando-se as partes de que o descumprimento do acordo, poderá 

ocasionar o desarquivamento do processo e a consequente execução do 

julgado pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028227-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUADILSON BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1028227-13.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação de 

Indenização por Perdas e Danos” proposta por JUADILSON BENEDITO 

DOS SANTOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

devidamente qualificada nos autos. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Na sequência, as partes celebraram acordo extrajudicial e 

requereram a sua homologação (Id. 22150920). É o relatório. Decido. 

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos (Id. 22150920). Sem 

custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado, tendo em vista que as partes desistiram do prazo recursal e 

arquive-se, cientificando-se as partes de que o descumprimento do 

acordo, poderá ocasionar o desarquivamento do processo e a 

consequente execução do julgado pela parte autora. Cumpra-se. 

Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017212-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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Vistos. CORREA DA COSTA ADVOGADOS, por seus advogados, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a decisão Id. 18523861, alegando ter 

sido contraditória, haja vista inexistir possibilidade de reversão da medida 

liminar e também porque a própria parte contrária confessou o valor 

devido, inexistindo óbice à liberação. Alega que o requerido arguiu apenas 

a necessidade de redução da taxa de porcentagem, não se opondo ao 

arrendamento rural da área de propriedade das partes, de modo que o 

indeferimento do levantamento dos valores depositados é contraditório. 

Pede, assim, o acolhimento dos embargos, a fim de que os valores sejam 

liberados. Instada a se manifestar, a parte embargada foi desfavorável ao 

acolhimento dos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos foram 

apresentados tempestivamente, vez que protocolados dentro do prazo de 

5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, pois a decisão ocorreu em 11.3.2019 

e o recurso foi distribuído em 19.3.2019, impondo-se, além disso, examinar 

se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 

1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em 

contradição, conforme sustentado. O objetivo dos embargos declaratórios 

é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão verificadas na 

sentença/decisão, servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. O 

suposto equívoco apontado pela parte embargante no recurso não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses acima, pois claramente se vê que o 

seu objetivo é reformar a decisão para ver revertido o indeferimento da 

liberação dos valores depositados em juízo, o que reclama recurso 

próprio. Em que pese o descontentamento da parte com a decisão que lhe 

foi desfavorável, é certo que a matéria já foi enfrentada, não cabendo, 

portanto, rediscussão em sede de embargos, como bem decidiu o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso em decisão recente “in verbis” “(...) “O 

inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o 

decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a 

revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos 

estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR 

AgR-terceiro-ED).” (N.U 0007304-43.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 23.8.2019, p. 

DJE 29.8.2019) Nesse passo, considerando que a pretensão da 

embargante, como ficou demonstrado, vai além de aclarar ou de integrar a 

decisão de acordo com a realidade dos autos, na medida em que deseja a 

liberação de valores já negada anteriormente, é certo que esse fato, por si 

só, não legitima a reforma do decisum em sede de embargos. Mesmo 

porque “A contradição que autoriza os embargos de declaração é do 

julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com 

entendimento da parte.” (STJ-4ª t., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, 

j. 7.2.02, DJU 22.4.02). Diante do exposto, por não restar caracterizada 

qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do 

Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042901-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1042901-93.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, Trata-se de “Ação 

Monitória” proposta por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA em 

desfavor de COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO – FILIAL 

FERNANDO CORRÊA/CUIABÁ e COMPANHIA BRASILEIRA DE 

DISTRIBUIÇÃO – MATRIZ, devidamente qualificadas nos autos. O pedido 

veio instruído com diversos documentos. Na sequência, as partes 

celebraram acordo extrajudicial e requereram a sua homologação (Id. 

26146661). É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 26146661). Custas e honorários na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1047845-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER LUIZ CANALE OAB - RS50245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO PORTO MOUSSALEM (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por seus 

advogados, opôs “Embargos de Declaração” contra a decisão primeira, 

alegando haver erro material, tendo em vista que, de acordo com o art. 30, 

da Lei n. 9.514/97, pode, sim, ocorrer reintegração na posse. Alega que, 

embora tenha consolidado a propriedade em 22.1.2016 e os leilões tenham 

sido realizados em março de 2016, as hastas foram anuladas por força de 

decisão judicial, sendo certo o seu direito à concessão da liminar, 

independentemente do transcurso ou não de ano e dia. Pede, assim, o 

acolhimento dos embargos, a fim de que seja deferida a liminar e 

determinada a sua reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. É o 

relatório. Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez 

que protocolados dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, do CPC, 

pois a decisão foi publicada em 26.11.2019 e o recurso distribuído em 

27.11.2019, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é 

apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, ou seja, se há falar aqui em erro material, conforme 

sustentado. O objetivo dos embargos declaratórios é sanar eventual 

obscuridade, contradição ou omissão verificadas na sentença/decisão, 

servindo, dessa forma, como meio de aperfeiçoá-la. O suposto equívoco 

apontado pela parte embargante no recurso não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses acima, pois claramente se vê que o seu objetivo é reformar 

a decisão para obter a concessão da liminar já indeferida, o que reclama 

recurso próprio. Em que pese o descontentamento da parte com a decisão 

que lhe foi desfavorável, é certo que a matéria já foi enfrentada, não 

cabendo, portanto, rediscussão em sede de embargos, como bem decidiu 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão recente “in verbis” “(...) 

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o 

decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a 

revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos 

estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR 

AgR-terceiro-ED).” (N.U 0007304-43.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. José Zuquim Nogueira, j. 23.8.2019, p. 

DJE 29.8.2019) Nesse passo, considerando que a pretensão da 

embargante, como ficou demonstrado, vai além de aclarar ou de integrar a 

decisão de acordo com a realidade dos autos, na medida em que deseja a 

obter a reintegração de posse já negada em sede liminar, é certo que esse 

fato, por si só, não legitima a reforma do decisum em sede de embargos. 

Mesmo porque “A contradição que autoriza os embargos de declaração é 

do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com 

entendimento da parte.” (STJ-4ª t., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, 

j. 7.2.02, DJU 22.4.02). Diante do exposto, por não restar caracterizado 

qualquer erro no decisum, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código 

de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023739-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORTENCIO PARO JUNIOR (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HADDAD FRANCO DALIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. HORTENCIO PARO JUNIOR, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Execução de Título Extrajudicial” em face LUIS HADDAD FRANCO 

DALIA e DESIGNER VEÍCULOS, igualmente qualificadas, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos em peça primeira. Depois da citação, as 

partes transigiram, requerendo a homologação da avença. É o relatório. 

Decido. Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo 

avençado entre as partes (Id. 20298855), HOMOLOGO-O para que surta 

os jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC, declarando extinto o feito. Custas e 

honorários na forma acordada. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, cientificando-se as 

partes de que o descumprimento do acordo, poderá ocasionar o 

desarquivamento do processo e a consequente execução do julgado pela 

parte exequente. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037576-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES COELHO SILVA NETO (RÉU)

ELIETE SOARES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1037576-11.2017.8.11.0041 Ação de Cobrança de Multa 

Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: Jorge 

Francisco Montiel Contino Réus: Eliete Soares da Silva e Ulisses Coelho 

Silva Neto Vistos. JORGE FRANCISCO MONTIEL CONTINO, pessoa física 

devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Cobrança de Multa 

Contratual c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais em face de 

ELIETE SOARES DA SILVA e de ULISSES COELHO SILVA NETO, pessoas 

físicas devidamente qualificadas nos autos, por meio da qual alega, em 

síntese, depois de requerer os benefícios da gratuidade da justiça, que, 

estimulado pelo crescimento imobiliário, reuniu suas economias com o 

objetivo de construir um imóvel residencial para venda, valendo-se, ainda, 

de um empréstimo bancário na importância de R$ 515.000,00. Afirma que, 

concluída a obra, o país entrou em enorme crise financeira, incluindo o 

próprio autor, arquiteto, que teve seu rendimento financeiro reduzido 

absurdamente, além de ter contraído despesas extras que agravaram 

ainda mais a sua receita. Diz que, vários meses depois da conclusão da 

obra, em 3 de dezembro de 2016, conseguiu, finalmente, vender seu 

imóvel, situado no Residencial Belvedere, n. 15, quadra 37, no Município de 

Cuiabá, aos réus, vindo a realizar a Escritura Pública de Compra e Venda, 

datada e assinada no Cartório do 2º Serviço Notarial da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger-MT, livro n. 200, pelo valor de R$ 1.200.000,00, 

sendo R$ 900.000,00 até o dia 6.12.2016, impreterivelmente, por meio de 

depósito em sua conta corrente da CEF e o saldo remanescente de R$ 

300.000,00 a ser pago após a baixa da alienação fiduciária na CEF, que 

dependia do pagamento do montante de R$ 900.000,00, cabendo ao autor 

entregar o termo de quitação para os réus transferirem o imóvel para seus 

nomes concomitantemente ao pagamento dos R$ 300.000,00. Alega ter 

sido avençada uma cláusula penal, consistente na multa de 20% sobre o 

valor da Escritura Pública para o caso de não pagamento do valor de R$ 

900.000,00 na data ajustada, e outra, consistente na multa de 20% sobre 

o valor de R$ 300.000,00 para o caso de não pagamento desse valor. Diz 

que os réus não efetuaram o pagamento de nenhum dos valores, devendo 

incidir a multa de 20% sobre o valor contratado, ou seja, R$ 240.000,00. 

Diz, ainda, que a escritura pública ficou na importância de R$ 4.037,30 e 

que cada parte pagaria metade desse valor, porém acabou arcando com 

toda a despesa, pois a parte dos réus não foi paga. Afirma ter notificado 

extrajudicialmente os réus em 28.12.2016 pelo 1º Serviço Notarial e 

Registral de Cuiabá, pelo aplicativo WhatsApp e por mensagens, sem que 

honrassem o compromisso. Invoca o art. 113 e o art. 422 do Código Civil e 

julgados alusivos ao princípio da boa-fé, o art. 427 do Código Civil, 

concernente à autonomia contratual, a doutrina acerca do princípio da 

obrigatoriedade contratual, a cláusula pacta sunt servanda, o art. 186 do 

Código Civil e pede, ao final, sejam os réus condenados ao pagamento de 

R$ 240.000,00 pelo descumprimento contratual, mais R$ 4.037,30 de 

danos materiais referentes aos gastos com a escritura pública e R$ 

15.000,00 pelos danos morais, além das verbas de sucumbência. Junta 

documentos. No despacho inicial houve o deferimento da gratuidade da 

justiça, a designação de audiência de conciliação e a ordem de citação 

dos réus. Os réus foram devidamente citados pelo correio, mas não 

comparecerem à audiência de conciliação, nem apresentaram contestação 

até esta data, seguindo-se o pedido do autor de decretação da revelia e 

de julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. Infere-se do 

sucinto relatório e se confere nos autos que a citação dos réus se deu em 

conformidade com o disposto no art. 246, I, c/c art. 248 do Código de 

Processo Civil, ou seja, pelo correio, conforme ID 12380659 e 12380542, 

de modo que se mostra legal e regular o ato, apto, assim, a gerar seus 

efeitos. Verifica-se nos autos que, embora devidamente citados, os réus 

não apresenaram contestação no prazo legal, impondo-se o 

reconhecimento da revelia com os efeitos dela decorrentes, previstos no 

art. 344 c/c art. 345 do Código de Processo Civil: “Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor.” “Art. 345. A revelia não 

produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de 

réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato 

formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos.” Verifica-se não haver nos autos 

pluralidade de réus, nem se tratar aqui de direitos indisponíveis. A petição 

inicial está acompanhada de farta documentação acerca do negócio 

entabulado entre as partes, com destaque para a Escritura Pública de 

Compra e Venda registrada no Cartório do 2º Ofício de Santo Antônio de 

Leverger-MT, no livro 200, fl. 148, tendo o autor como outorgante 

vendedor e os réus como outorgados compradores da unidade autônoma 

n. 15, da quadra 37, do Condomínio Residencial Belvedere, localizado na 

av. das Palmeiras, Jardim Imperial, em Cuiabá, pelo valor de R$ 

1.200.000,00 a ser pago na forma noticiada pelo autor na peça primeira, 

ou seja, R$ 900.000,00 até o dia 6.12.2016, impreterivelmente, por meio de 

depósito em sua conta corrente da CEF e o saldo remanescente de R$ 

300.000,00 a ser pago após a baixa da alienação fiduciária na CEF. Todo o 

cerne da demanda reside, no entanto, na aferição dos exatos efeitos do 

descumprimento contratual, uma vez que, segundo o autor, não houve 

qualquer pagamento pelos réus, o que deve ser tomado como verdadeiro 

em face da revelia. Consta da cláusula penal estipulada na escritura 

pública o seguinte: “Se não houver o pagamento dos R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais) na data combinada pagarão 20% sobre o valor 

desta Escritura e o mesmo estará rescindido de pleno direito, se pagar os 

R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e não pagar os R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) incidirá multa de 20% do remanescente, sendo 

impedido a transferência até a quitação da multa e do restante do valor.” 

Com efeito, conforme assinalado pelo autor, tem ele direito ao montante de 

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pleiteados a título de multa 

contratual, pois com o inadimplemento por parte dos réus do valor de R$ 

900.000,00 na data combinada deve incidir a multa avençada de “20% 

sobre o valor desta Escritura”, ou seja, 20% sobre o valor objeto da 

escritura pública (R$ 1.200.000,00). Cumpre frisar que com o não 

pagamento do valor de R$ 900.000,00 o negócio firmado entre as partes 

ficou “rescindido de pleno direito”, não cabendo mais falar em multa 

contratual pelo inadimplemento do saldo remanescente de R$ 300.000,00. 

Tanto é assim que a multa estipulada para o caso de não pagamento 

desse saldo remanescente pressupunha o pagamento do valor de R$ 

900.000,00, como se colhe da cláusula penal avençada: “(...) se pagar os 

R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e não pagar os R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) incidirá multa de 20% do remanescente (...)”. 

Conforme se observa nos autos, as partes celebraram uma cláusula penal 

valendo-se do disposto no art. 409 do Código Civil, que prevê a 

estipulação de cláusula penal para a inexecução completa da obrigação, à 
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de alguma cláusula especial ou para simples atraso ou mora. Tem-se, 

assim, que faltou, aos réus, o que alegou o autor na petição inicial, ou 

seja, a boa-fé, devendo responder por sua postura. Por outro lado não 

cabe falar em dano moral em decorrência do inadimplemento contratual, 

conforme entendimento pacífico na jurisprudência: “Embora a 

inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer 

desconforto ao outro contratante – e normalmente o traz – trata-se, em 

princípio, de desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria 

vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da 

expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de 

constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais” 

(STJ, 4ª Turma, REsp 765.326, Min. Quaglia Barbosa, 28.8.07, DJU 

17.9.07) Em suma, apenas a indenização pelos danos materiais 

experimentados com o descumprimento contratual pelos réus, consistente 

nas despesas com a realização da escritura pública, deve ser julgada 

procedente, além dos 20% sobre o valor do objeto da escritura pública. 

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pelo autor na ação de Cobrança de Multa Contratual c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando os réus ao 

pagamento, a título de multa contratual, de 20% sobre o valor de R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), mais juros e a correção 

monetária, e, a título de danos materiais, do valor de R$ 4.037,30 (quatro 

mil e trinta e sete reais e trinta centavos), mais juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil c/c art. 

161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data 

do efetivo prejuízo (Súmula 43 d STJ). Condeno os réus ao pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, 

§ 2º, do CPC, em razão da importância da causa. Declaro, por sentença, 

extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. 

JONES GATTASS DIAS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025161-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.A TEIXEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GIMENEZ FILHO OAB - SP294365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos. D. A. TEIXEIRA - ME, pessoa jurídica de direito privado, qualificada 

nos autos, propõe a presente "Execução de Título Extrajudicial" em face 

de V. G. COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DA MODA LTDA, cujo valor 

exequendo foi liquidado de forma parcelada pela executada. A exequente 

concorda tacitamente com o parcelamento, requerendo o levantamento 

das parcelas pagas. É a síntese do necessário. Decido. Comprovado nos 

autos o efetivo pagamento do débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução. Expeça-se 

alvará em favor da exequente, conforme conta bancária informada em 

petição Id. 20714887. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010420-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FELICIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1010420-14.2018.8.11.0041 - PJE Vistos, ÚNICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, qualificada nos 

autos, propôs “Ação de Execução”, em face de MARCIO FELICIO - ME, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Depois de determinada a citação da parte 

requerida, a parte demandante desiste do feito. É o relatório. Decido. No 

caso em comento, diante da desistência expressada na petição (Id. 

17255615) pela parte autora, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Deixo de condenar a parte autora em honorários 

advocatícios, tendo em vista a não concretização da triangulação 

processual. Por outro lado, condeno-a ao pagamento das custas 

processuais. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004183-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZIA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1004183-27.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, CAIXA CONSÓRCIOS 

S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, sociedade por ações, 

qualificada nos autos, propôs “Cumprimento de Sentença”, em face de 

OZIA RODRIGUES, pessoa física, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. O pedido veio instruído 

com diversos documentos. Intimada para cumprir o ordenado no art. 13, da 

Resolução TJ-MT nº 03/2018, a parte demandante requereu a desistência 

do feito. É o relatório. Decido. No caso em comento, diante da desistência 

expressada na petição (Id. 22864802) pela parte autora, com fulcro no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando 

extinto o feito, sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021684-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-CRIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alquimir Gomes de Carvalho OAB - GO26386 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Visto... AGRO-CRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada nos autos, propôs “Execução por Título 

Extrajudicial”, em face da JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES, pessoa 

física, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

expostos na peça primeira. Devidamente intimada para efetuar o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, em vez de depositar os 

valores, a parte autora pugnou pela extinção do feito, pois o executado 

depositou diretamente na conta da exequente o valor total da execução. É 

o relatório. Decido. Considerando o pagamento do débito exequendo, 

assim informado pela exequente no Id. 20821583, com fulcro no art. 924, II, 

do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução. Sem custas, nem 

honorários, tendo em vista que o pagamento foi realizado antes da 

triangulação processual. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

arquive-se. P. I. C.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000420-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS MELHORANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GOMES JUNIOR OAB - MT11241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos... Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais” intentada 

por ANA MARTINS MELHORANÇA, qualificada nos autos, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual alega a 

autora ser proprietária do imóvel situado na Rua San Francisco n. 410, 

apartamento 902, Torre I, Condomínio Garden Shangri-lá, bairro Jardim 

Califórnia, Cuiabá-MT e, que nessa condição, o alugou para terceiro que, 

por não pagar os alugueres, foi despejado. Esclarece que, para sua 

surpresa, quando retomou a posse do imóvel, descobriu que no dia 

5.7.2016 a empresa ré efetuou a ligação de energia elétrica do referido 

imóvel no nome da autora sem que tenha dado qualquer autorização, 

quando, o certo, deveria ter sido feita em nome do locatário. Diz que, com 

o vencimento de várias faturas sem o devido pagamento, o seu nome foi 

negativado perante o SERASA por 12 vezes, o que motivou a propositura 

de três ações judiciais, todas julgadas procedentes para que fosse 

suspensa a negativação do seu nome em relação ao suposto débito com 

condenação da ré ao pagamento de danos morais, consoante atestam os 

inclusos documentos, enfatizando que, pela terceira vez, em menos de 1 

ano e pelo mesmo débito, novamente foi negativada, descumprindo, assim, 

as determinações judiciais. Afirma que a ré foi devidamente citada e 

intimada da última decisão em 13.11.2019, inclusive se habilitando no 

processo no dia 21.11.2019, mas, mesmo assim, não cumpriu a ordem 

judicial, mantendo negativado o seu nome. Salienta que, por conta disso, 

efetivou o pagamento da fatura já declarada nula, conforme comprova o 

documento em anexo, mas, mesmo assim, o seu nome ainda encontra-se 

negativado e protestado, este levado a efeito no dia 11.12.2019, o que a 

impediu de adquirir um veículo financiado, fazendo com que, pela quarta 

vez seguida, socorra-se do Judiciário, com vistas à suspensão da 

cobrança ilegal da referida fatura de R$ 334,42 (trezentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e dois centavos). Requer, por isso, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada a imediata negativação do seu 

nome perante os bancos de dados do SPC e SERASA, com a intimação da 

ré para fazê-lo no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de imposição 

de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. A 

documentação trazida com a petição inicial não deixa dúvidas de que por 

conta do suposto débito da fatura cobrada de R$ 334,42 (trezentos e 

trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) o nome da autora foi 

negativado nos bancos de dados do SPC e SERASA, tendo sido, por isso, 

ajuizada recentemente a ação n. 1016100-66.2019.8.11.0001 perante o 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá (11.11.2019), objetivando, além da 

condenação da ré ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), a exclusão do nome da autora dos cadastros de restrição de 

crédito referente ao mencionado débito (Id 25938446). Os documentos 

também atestam que, mesmo sendo a ré intimada, não foi cumprida a 

ordem judicial, fazendo com que a autora pagasse o suposto débito 

(Id27804667) e, ainda, assim, além da restrição do nome, foi protestada (Id 

27804663). Vê-se, entretanto, que a parte autora repete ação em curso, 

caracterizando, assim, litispendência, já que possui as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, reproduz ação 

anteriormente ajuizada perante o 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá (art. 

337, § 1º ao 4º, CPC), só diferindo os valores pleiteados a título de danos 

morais, sendo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no primeiro processo e de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no processo ora analisado, impondo-se, 

assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fulcro no 

art. 485, V, do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020788-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY WALDO ALBANEZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020788-48.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, RUY WALDO 

ALBANEZE, qualificado nos autos, propôs “Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” em face de BRADESCO 

SAÚDE S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Depois de deferida a tutela 

de urgência e contestado o pleito, as partes celebraram acordo, segundo 

se infere do documento de Id. 25045034 e pedem a homologação. É o 

relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que 

os requisitos de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos 

encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código 

de Processo Civil, homologo por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus precisos termos 

(Id. 25045034). Custas e honorários na forma acordada. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes desistiram 

do prazo recursal e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033157-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT210040 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1033157-74.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, MARIA JOSÉ DE 

ARRUDA E SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Cancelamento do Desconto Indevido em Conta 

Corrente c/c Cancelamento do Suposto e Indevido Contrato c/c de 

Indenização por Danos Materiais com Restituição em Dobro c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de liminar” em face de BANCO 

DO BRASIL S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Depois de deferida, em 

parte, a tutela provisória de urgência, as partes celebraram acordo, 

segundo se infere do documento de Id. 26789594 e pedem a 

homologação. É o relatório. Decido. Analisando o acordo firmado pelas 

partes vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia dos 

negócios jurídicos encontram-se presentes. Assim, com fulcro no art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, em seus 

precisos termos (Id. 26789594). Sem custas remanescentes a teor do art. 

90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado, tendo em vista que as partes 

desistiram do prazo recursal e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033870-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE OAB - MT3008-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS GUERRA ESMALTERIA E ESTETICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1033870-49.2019.8.11.0041 - PJE Requerente: Carlos Eduardo 

Figueiredo Braga Requerido: Barros Guerra Esmalteria e Estética Ltda 

Vistos, O requerente Carlos Eduardo Figueiredo Braga, qualificado nos 

autos, propôs a presente Ação de Cobrança em face de Barros Guerra 

Esmalteria e Estética Ltda, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Intimado para recolher as custas judiciais 

e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor não 

cumpriu a providência, segundo se infere da certidão Id. 26087608. É o 

relatório. Decido. Não tendo a parte autora se manifestado nos autos, 

mesmo devidamente intimado, com fulcro no art. 485, I c/c art. 290 ambos 

do CPC, indefiro a inicial e declaro extinto este feito sem resolução do 

mérito. Nesse passo, cancelo a audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 27.1.2020, às 12h30min. Sem custas e honorários 

advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039690-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GODOY FIRMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1039690-49.2019.8.11.0041 - PJE Requerente: Adriana Godoy 

Firmino Requerido: Porto Seguro Cia. de seguros Vistos, ADRIANA 

GODOY FIRMINO, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório - DAMS”, em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Depois de intimada para emendar a inicial, inclusive sob pena de 

indeferimento da inicial, a autora não cumpriu a providência, segundo se 

infere da certidão Id. 25399463. É o relatório. Decido. Não tendo a parte 

autora se manifestado nos autos, mesmo devidamente intimada, com 

fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e declaro 

extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041190-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL PLATINIR VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1041190-53.2019.8.11.0041 - PJE Requerente: Michel Platinir 

Vieira da Silva Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, 

Michel Platinir Vieira da Silva, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança”, em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de intimado para 

emendar a inicial, inclusive sob pena de indeferimento da inicial, o autor 

não cumpriu a providência, segundo se infere da certidão Id. 25588625. É 

o relatório. Decido. Não tendo a parte autora se manifestado nos autos, 

mesmo devidamente intimado, com fulcro no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil, indefiro a inicial e declaro extinto este feito sem resolução 

do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047104-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE BRITO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1047104-98.2019.8.11.0041 - PJE Requerente: Maria de Lourdes 

da Guia Alves Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Vistos, 

MARIA DE LOURDES DA GUIA ALVES, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança”, em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de 

intimada para emendar a inicial, inclusive sob pena de indeferimento da 

inicial, a autora não cumpriu a providência, segundo se infere da certidão 

Id. 27305578. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora se 

manifestado nos autos, mesmo devidamente intimado, com fulcro no art. 

485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a inicial e declaro extinto este 

feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em 

julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1046615-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO BENEDITO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TABELIÃ DO CARTÓRIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PAZ DE 

ACORIZAL-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1046615-61.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, LUÍS CARLOS 

TEIXEIRA, representado por seu curador Antônio Benedito Moreira, ambos 

qualificados nos autos, propôs ação de “Ação de Restauração de 

Registro Civil de Nascimento”, objetivando a restauração de seu registro 

de nascimento. Relata que ao solicitar segunda via da certidão de 

nascimento junto ao cartório de Acorizal – MT, cujo ato foi registrado no 

Livro s/nº, Folha n. 100, foi informado acerca da inexistência da lavratura 

do assento de seu nascimento, motivo pelo qual requer a concessão do 

pedido, a fim de ver restaurada a aludida certidão. Instado a se manifestar, 

o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pleito. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Como se vê do relatório acima, o autor 

objetiva a segunda via da sua certidão de nascimento. A primeira via da 

sua certidão de nascimento de Id. 25052890 – p.5 comprova a existência 

de registro de nascimento anterior, não se visualizando óbice à 

restauração pretendida, sobretudo pela ausência de proibição legal à 

inclusão pretendida. Ao contrário, o art. 109, da Lei n 6.015/73, prevê a 

restauração de registro civil, com a consequente expedição do 

documento. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para 

determinar a restauração do registro de nascimento do requerente, o qual 

foi originalmente lavrado no Cartório de Notas e Registro Civil de Acorizal – 
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MT, no Livro s/nº, Folha n. 100, Nascimento n. 232, o qual registrou o 

nascimento de Luis Carlos Teixeira. Para tanto, determino que se expeça 

Mandado de Restauração ao Cartório de Notas e Registro Civil de Acorizal 

– MT, para que se proceda à restauração do registro de nascimento, 

devendo o mesmo ser instruído com cópia desta sentença e documento de 

Id. 25052890 – p.5, cujo cumprimento deverá ser informado nos autos, 

com as anotações quanto à gratuidade da justiça. Sem custas. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P.I.C. e cientifique-se o 

Ministério Público.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011785-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DE MORAIS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1011785-69.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, PAULINA DE MORAIS E 

SILVA, qualificada nos autos, propôs ação de “Restauração de Registro 

Civil”, objetivando a restauração da sua certidão de casamento com o Sr. 

Miguel Jeronimo da Silva que ocorreu em 30 de outubro de 1960. Relata 

que ao solicitar segunda via da certidão de casamento junto ao cartório de 

Acorizal – MT, foi informada acerca da inexistência da lavratura do 

assento de seu casamento, motivo pelo qual requer a concessão do 

pedido, a fim de ver restaurada a aludida certidão. Instado a se manifestar, 

o Ministério Público foi favorável ao deferimento do pleito. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Como se vê do relatório acima, a autora 

objetiva a segunda via da sua certidão de casamento. A primeira via da 

sua certidão de casamento de Id. 18848792 comprova a existência de 

registro do seu casamento, não se visualizando óbice à restauração 

pretendida, sobretudo pela ausência de proibição legal à inclusão 

pretendida. Ao contrário, o art. 109, da Lei n 6.015/73, prevê a 

restauração de registro civil, com a consequente expedição do 

documento. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para 

determinar a restauração da certidão de casamento da requerente, o qual 

foi originalmente lavrado no Cartório de Notas e Registro Civil de Acorizal – 

MT, no Livro n. 2, Folha n. 183, Casamento n. 1.054, o qual registrou o 

casamento de Miguel Jeronimo da Silva e Paulina de Morais e Silva. Para 

tanto, determino que se expeça Mandado de Restauração ao Cartório de 

Notas e Registro Civil de Acorizal – MT, para que se proceda à 

restauração da certidão de casamento, devendo o mesmo ser instruído 

com cópia desta sentença e documento de Id. 18848792, cujo 

cumprimento deverá ser informado nos autos, com as anotações quanto à 

gratuidade da justiça. Sem custas. Transitada em julgado, arquive-se, com 

as cautelas de praxe. P.I.C. e cientifique-se o Ministério Público.

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1024940-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. C. T. (REQUERENTE)

MARIA VITORIA CARDOSO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR AUGUSTO BOURET TORRES OAB - 415.629.761-68 

(REPRESENTANTE)

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1024940-42.2019.8.11.0041 - PJE Vistos, MARIA VITÓRIA 

CARDOSO TORRES e GABRIEL LUCAS CARDOSO TORRES, 

representados por seus genitores Fernando Cesar Augusto Bouret Torres 

e Lucilene Cardoso Medeiros Bouret Torres, todos qualificados nos autos, 

propuseram ação de “Retificação de Registro Civil para Aditamento de 

Patronímico”, objetivando a inclusão do sobrenome de sua avó paterna, 

pelos fatos e fundamento expostos em peça primeira. Os requerentes 

afirmam que desejam homenagear sua avó paterna, requerendo, por isso, 

a procedência do pedido, a fim de que passem a assinar Maria Vitória 

Cardoso Bouret Torres e Gabriel Lucas Cardoso Bouret Torres, com a 

consequente expedição de ofício ao 3º Serviço Notarial e Reg. das 

Pessoas Naturais de Cuiabá/MT para as providências necessárias à 

devida averbação de retificação. Instado a se manifestar, o Ministério 

Público foi favorável ao deferimento do pleito. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Como se vê do relatório acima, os autores 

objetivam retificarem os seus nomes para incluírem o sobrenome de sua 

avó paterna, Sra. Terezinha de Jesus Bouret Torres, passando a se 

chamarem Maria Vitória Cardoso Bouret Torres e Gabriel Lucas Cardoso 

Bouret Torres. Os documentos pessoais dos autores comprovam a sua 

filiação e o nome/sobrenome de sua avó paterna, não se visualizando 

óbice à retificação pretendida, sobretudo pela ausência de proibição legal 

à inclusão pretendida. Ao contrário, o art. 110, da Lei n 6.0158/73, prevê a 

correção de erro em registro civil, com a consequente averbação em 

cartório. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para 

determinar a retificação da certidão de nascimento dos requerentes, termo 

n. 198611, livro 189A, fl. 022V e termo n. 244300, livro 308A, fl. 180, 

ambos do 3º Serviço e Registro Civil de Cuiabá, para que seja incluído o 

sobrenome Bouret, passando a constar Maria Vitória Cardoso Bouret 

Torres e Gabriel Lucas Cardoso Bouret Torres, transladando-se os 

respectivos mandados de retificação, para arquivamento. A expedição 

dos aludidos mandados ficarão condicionados à entrega do documento 

original em secretaria deste juízo (Id. 20807503 – p. 1-2), devendo ser 

arquivados, conforme dispõe o § 2º, do art. 425, do CPC, certificando-se 

nos autos, com as anotações quanto à gratuidade da justiça. Sem custas. 

Transitada em julgado, arquive-se. P.I.C. e cientifique-se o Ministério 

Público.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024898-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1024898-27.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Antônio Oliveira Alves Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente Antônio 

Oliveira Alves requereu a intimação do executado para pagar o débito 

exequendo de R$ 4.251,97 (quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e 

noventa e sete centavos). Devidamente intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 4.212,71 (quatro mil, duzentos e doze reais e 

setenta e um centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e 

requerendo a extinção da execução, com o que concordou a parte 

exequente, a despeito da pequena diferença verificada entre o valor 

cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento 

do débito exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para 

o processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 26696713. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025670-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENIR RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1025670-87.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Euzenir Ramos da Silva Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro Gerais Vistos, Em cumprimento à sentença, a exequente 

Euzenir Ramos da Silva requereu a intimação do executado para pagar o 

débito exequendo de R$ 3.474,73 (três mil, quatrocentos e setenta e 

quatro reais e setenta e três centavos). Devidamente intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 2.912,77 (dois mil, 

novecentos e doze reais e setenta e sete centavos), considerando 

adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da execução, com 

o que concordou a parte exequente, a despeito da pequena diferença 

verificada entre o valor cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. 

Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 26267435. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012539-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE VALENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1012539-45.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Wanderley José Valente Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente 

Wanderley José Valente requereu a intimação do executado para pagar o 

débito exequendo de R$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e 

seis reais e sessenta e seis centavos). Devidamente intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 4.413,41 (quatro mil, 

quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos), considerando 

adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da execução, com 

o que concordou a parte exequente, a despeito da pequena diferença 

verificada entre o valor cobrado e o efetivamente pago. É o relatório. 

Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se inferindo dos 

documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 924, II, do 

Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, ordenando sejam os 

valores transferidos para a conta bancária declinada no Id. 27657554. 

Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012908-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1012908-39.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: João Gonçalves da Silva Executada: Porto Seguro Companhia 

de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente João 

Gonçalves da Silva requereu a intimação do executado para pagar o 

débito exequendo de R$ 4.128,99 (quatro mil, cento e vinte e oito reais e 

noventa e nove centavos). Devidamente intimado, o executado depositou 

em juízo a quantia de R$ 4.104,03 (quatro mil, cento e quatro reais e três 

centavos), considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução, com o que concordou a parte exequente, a 

despeito da pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o 

efetivamente pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito 

exequendo, assim se inferindo dos documentos carreados para o 

processo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro 

extinta a execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 27961048. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009670-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1009670-12.2018.8.11.0041 - PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: Neuza de Almeida Oliveira Executada: Porto Seguro 

Companhia de Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, a 

exequente Neuza de Almeida Oliveira requereu a intimação do executado 

para pagar o débito exequendo de R$ 4.153,06 (quatro mil, cento e 

cinquenta e três reais e seis centavos). Devidamente intimado, o 

executado depositou em juízo a quantia de R$ 4.469,47 (quatro mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), 

considerando adimplida, assim, a obrigação, e requerendo a extinção da 

execução, com o que concordou a parte exequente, a despeito da 

pequena diferença verificada entre o valor cobrado e o efetivamente 

pago. É o relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, 

assim se inferindo dos documentos carreados para o processo, com 

fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a 

execução, ordenando sejam os valores transferidos para a conta 

bancária declinada no Id. 27007328. Sem custas, nem honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019111-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAQUIS MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1019111-85.2016.8.11.0041 – PJE Cumprimento de Sentença 

Exequente: José Vaquis Mendes Executada: Porto Seguro Companhia de 

Seguro e Cia Vistos, Em cumprimento à sentença, o exequente José 

Vaquis Mendes requereu a intimação do executado para pagar o débito 
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exequendo de R$ 8.529,19 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e 

dezenove centavos). Antes de ser intimado, o executado depositou em 

juízo a quantia de R$ 8.384,38 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e oito centavos), adimplindo, assim, a obrigação, e requerendo a 

extinção da execução. O exequente discordou dos valores, pugnando 

pelo levantamento do valor incontroverso e o prosseguimento da ação 

pelo saldo remanescente no montante de R$ 158,94 (cento e cinquenta e 

oito reais e noventa e quatro centavos). A executada retorna nos autos e 

informa que depositou em juízo o valor do saldo remanescente 

devidamente atualizado, com o que concordou a parte exequente. É o 

relatório. Decido. Diante do pagamento do débito exequendo, assim se 

inferindo dos documentos carreados para o processo, com fulcro no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução, 

ordenando sejam os valores transferidos para a conta bancária declinada 

no Id. 27451514. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se. P. I. C.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060897-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA ARRUDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/04/2020, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060519-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Cuida-se de Ação Monitória, com pedido de gratuidade da 

Justiça formulado pelo requerente, sob a alegação de insuficiência de 

recursos para arcar com as despesas processuais. Importante ressaltar 

que o pagamento das custas e despesas processuais não se destina 

apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, mas também, àqueles que em 

razão do seu patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com 

algum aperto do orçamento familiar, possam arcar com tal ônus. No caso, 

não há demonstração convincente de que o requerente não possa arcar 

com o pagamento das custas, até porque o documento anexado nos autos 

não é hábil para comprovar seus rendimentos. Dessa forma, não restando 

cabalmente demonstrado o alegado estado de penúria do requerente, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime o 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

demonstrar nos autos que faz jus ao benefício requerido, anexando no 

feito a cópia da declaração de renda, ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com 

base no que dispõe o artigo 290, do Novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060522-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente menor representada por sua genitora vem assistida pela 

Defensoria Pública, requerer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a declaração anexada nos autos, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça. Anotem-se. Dê-se vista 

dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública - ressaltando que esta, 

gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, com início do prazo a ser contado da intimação pessoal, 

conforme dispõe os artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060655-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE TOMAZONI OAB - SC20820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta AÇÃO DE COBRANÇA, a parte autora vem aos autos 

comprovar recolhimento das custas processuais, e anexar documentos, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis e as custas recolhidas, no Id 27586723, 

recebo o pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1014514-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023119-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

CREUSA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

FERNANDA LEITE DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018473-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer no Id 1020646, nova data 

para realização da audiência conciliatória, formulando pedido para que não 

seja aplicada em seu desfavor a sanção prevista no §8º do art. 334 do 

CPC, sem, contudo, apresentar justificativa para sua ausência no ato 

designado. Isto posto, defiro em parte o pedido formulado pelo requerente 

(id 1020646), designo o dia 02 de Abril de 2018, as 11h:30mn, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital, - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Intimem-se as partes por 

seus advogados constituídos nos autos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060522-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA REIS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil, onde a parte 

requerente menor representada por sua genitora vem assistida pela 

Defensoria Pública, requerer a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a declaração anexada nos autos, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça. Anotem-se. Dê-se vista 

dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público para se 

manifestar, no prazo legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se pessoalmente a Defensora Pública - ressaltando que esta, 

gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações 

processuais, com início do prazo a ser contado da intimação pessoal, 

conforme dispõe os artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060842-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA WATANABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/04/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060436-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/04/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030873-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON SILVA MACHADO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 27/01/2020, às 10:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032679-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAN DIAS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

DPVAT, que a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o 

ônus processual, anexa ao pedido o comprovante de renda. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, - § 3º do 

artigo 99 do CPC. Anotem-se. No caso, verifica-se que ouve a postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto 

à seguradora, sem ser atendido. Dessa forma, fundamentado na 

disposição contida no artigo 334 do CPC, designo o dia 25 de Janeiro de 

2018, as 10h:45mn, para realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029117-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA MATA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

DPVAT, a parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com o ônus 

processual, anexa ao pedido o comprovante de renda. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, concedo a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anotem-se. No caso, verifica-se que ouve a postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto 

à seguradora, sem ser atendido. Assim, fundamentado na disposição 

contida no artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 25 de Janeiro de 2018, 

as 10h:30mn, para realização da audiência de conciliação, que será 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Consignando, que a audiência não ocorrerá se a parte requerida 

manifestar o desejo de não conciliar, cujo pedido deve ser formulado nos 

autos com 10 dias de antecedência da audiência (art.334, § 5º, do CPC), 

caso em que, o prazo para apresentação da defesa começará fluir a partir 

da data do protocolamento do pedido de cancelamento da audiência, 

conforme preconiza o artigo 335, inciso II, do CPC. Intime-se a parte 

requerente, via DJE, na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025242-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TADEU TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 01/07/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015081-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA DE OLIVEIRA GUIMARAES (AUTOR(A))

EDMAR GOMES EDUARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DHAYANE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT20923/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL BROETO MAIA NUNES OAB - MT26371/O-O (ADVOGADO(A))

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT18823-O (ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVERSON SEVERINO DIAS (RÉU)

KARINE AMANDA PIOVESAN PORTELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar da correspondência devolvida, 

bem como para impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060794-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. O pedido no caso, vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 
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multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 

2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061127-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA SALES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Em se 

tratando-se de Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro 

DPVAT, indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Dessa forma, não 

havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte 

requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. Posto isso, não restando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 

2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060838-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOPES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061129-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060488-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANCANO BRUSCAGIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte 

autora menor representada por seu genitor, requer a gratuidade da 

Justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, todavia, deixa de informar no pedido a 

qualificação profissional de seu genitor, bem como, de anexar aos autos o 

documento probatório necessário, da alegada fragilidade econômica. O 

entendimento jurisprudencial em relação a gratuidade é que, sendo a parte 

requerente dependente de seus genitores, o beneficio da gratuidade deve 

ser analisada de acordo com a renda de seus provedores. No caso, o 

pedido da requerente encontra-se desacompanhado do comprovante de 

renda de seus provedores Posto isso, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 e 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos a qualificação profissional do genitor da parte 

requerente na forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o 

documento hábil de comprovação da alegada carência financeira (cópia 

da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de 

renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060657-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO AMORIM LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Sabemos que a cópia do requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no 

§ 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. No caso, o 

requerente ainda deixou anexar nos autos o comprovante de endereço, 

bem como, de comprovar nos autos a alegada hipossuficiência. Posto 

isso, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, anexando nos autos o comprovante de 

endereço, a cópia do requerimento administrativo, bem como, para 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito 

cópia da CTPS, holerite ou a última declaração de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento do benefício, ou para no mesmo prazo recolher as 

custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 290 e 321, 

parágrafo único ambos do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro 

de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060626-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILHO RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos o 

protocolo de requerimento administrativo datado de 12 de Dezembro de 

2019, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 27575813. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060526-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 
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representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061245-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora requerer a gratuidade da 

justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061256-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA GUILHERME ADVOGADOS ASSOCIADOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME OAB - SP195805 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (RÉU)

NOBRE & TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, distribuída sem o 

recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade 

nos autos, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento 

das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 

2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060584-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. O pedido no caso, vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Posto isso, recebo o 

pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 

2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061183-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AZEVEDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061146-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PUJOL DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061223-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório 

DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. 

O pedido encontra-se instruído com os documentos indispensáveis, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago pela requerida 

administrativamente, e a declaração de hipossuficiencia. Dessa forma, 

recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 
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Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060903-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060862-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE JANDIRA NICHTERWITZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte 

autora menor representada por sua genitora, requer a gratuidade da 

Justiça, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, todavia, deixa de informar no pedido a 

qualificação profissional de sua genitora, bem como, de anexar aos autos 

o documento probatório necessário, da alegada fragilidade econômica. O 

entendimento jurisprudencial em relação a gratuidade é que, sendo a parte 

requerente dependente de seus genitores, o benefício da gratuidade deve 

ser analisada de acordo com a renda de seus provedores. No caso, o 

pedido da requerente encontra-se desacompanhado do comprovante de 

renda de seus provedores Posto isso, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 e 99, § 2º do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, por 

seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos a qualificação profissional da genitora da parte 

requerente na forma estipulada pelo artigo 319, II do CPC, bem como, para 

demonstrar que faz jus ao benefício da gratuidade, anexando no feito o 

documento hábil de comprovação da alegada carência financeira (cópia 

da Carteira de Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de 

renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. 19 de Dezembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061504-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, distribuída sem o recolhimento 

das custas processuais. Inexistindo pedido de gratuidade nos autos, 

intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar 

o pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos feitos que 

tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, 

de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062221-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 
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o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061344-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLAY ALINE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061422-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORMIRO BATISTA CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061406-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062295-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA VITORIA MAGALHAES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A presente Ação foi cadastrada e distribuída desacompanhada 

do pedido inicial, visto que foram encaminhados apenas os documentos. 

Posto isso, intime-se a parte requerente pelo Causídico titular do 

certificado digital habilitado nos autos, para no prazo de 15 dias, adequar 

a ação anexando no feito o pedido inicial, sob pena de extinção com base 

no que dispõe o artigo 330 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Em se 

tratando-se de Ação de Cobrança relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Dessa forma, não 

havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte 

requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. Posto isso, não restando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062242-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 
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disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061468-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança Das Despesas de Assistência 

Médicas e Suplementares do Seguro DPVAT, que o pedido inicial não 

atende os requisitos exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser 

adequado. Em se tratando-se de Ação de Cobrança de indenização 

relacionada ao seguro DPVAT, indispensável à prova da recusa de 

pagamento pleiteado na via administrativa, para propositura de ação no 

Judiciário. Dessa forma, não havendo nos autos demonstração de 

requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT. 

Posto isso, não restando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos 

autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Em se 

tratando-se de Ação de Cobrança relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Dessa forma, não 

havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela parte 

requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em Juízo o 

pagamento do seguro DPVAT. Posto isso, não restando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, 

para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado na disposição 

contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício 

da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053417-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADOLFO CITOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054088-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENER DA CONCEICAO CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054247-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1054471-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052191-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA MENDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054722-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECINEIDE NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055044-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRANDAO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054840-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055400-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINHO COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055416-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055528-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055596-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SIQUEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055557-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041719-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041294-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR ROBERTO FAVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041780-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA GALHARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059881-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045375-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MORAES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031440-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO OAB - SP211808 

(ADVOGADO(A))

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045375-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MORAES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044462-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044516-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIANE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056318-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DAYANY GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056348-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALOISIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056369-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SANTANA DE AMORIM RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056365-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GARCIA FERREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045687-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032491-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (RÉU)

 

Certifico que, procedo intimação da parte autora para, no prazo legal, se 

manifestar acerca da certidão negativa de Id. 26896817.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045875-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RIBAS DE NEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045863-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045973-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045888-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045785-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DANIELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045895-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER PEREIRA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045915-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY LORRAYNE MENDES DE LARA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045531-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045200-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORANI PINHEIRO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025733-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL BARBOSA BIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1025798-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANO MILTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056933-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056938-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036479-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TINEO MIACAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034121-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAUMIR ROSA LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038825-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURESLINA APARECIDA MARTINS CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R DE ANDRADE TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, manifestar-se acerca da certidão de ID. 

24244676.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029224-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA PATRICIA GALVAO BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 

juntando novo endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060039-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

emendar o pedido inicial, comprovando o recolhimento das custas 

processuais e requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado 

no Id nº 27545621, para emenda da inicial. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 630 de 2237



representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de 

Janeiro de 2020. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043827-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Embargos a Execução onde a parte Embargante 

compelida a emendar o pedido inicial, vem aos autos informar sua 

qualificação profissional (Id 25803538), a fim de demonstrar que não 

possui condições de arcas com o ônus processual. No caso, constata-se 

que o embargante mesmo sendo oportunizado deixou de fazer prova nos 

autos da alegada fragilidade financeira, vez que o documento anexado ao 

pedido, não é hábil para comprovação da alegada carência financeira. 

Sendo o requerente empresário, o documento de comprovação hábil seria 

a cópia da declaração de imposto de renda e não a CTPS, juntada pelo 

embargante. Pois, bem, sabemos que o benefício da gratuidade visa 

promover o acesso das pessoas carentes de recursos ao Poder 

Judiciário, mediante comprovação eficaz do estado de carência 

econômica nos autos. Dessa forma, não havendo demonstração 

convincente nos autos de que o recolhimento das custas trará algum 

prejuízo ao sustento embargante ou de sua família, indefiro o pedido de 

gratuidade. Intime-se a parte Embargante por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021707-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (AUTOR(A))

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT0011382A-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021707-37.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Identificada a conclusão 

equivocada deste feito, devolvo os autos à Secretaria do Juízo aos 

devidos fins. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023790-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (APELANTE)

GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOZZANO OAB - SC41592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCONL RIBEIRO TAQUES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA OAB - MT16835/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes Apelantes para manifestar do Recurso Adesivo, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022399-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MABYO EMANUEL SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto pela parte Requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048614-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES OAB - MG147678 

(ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALNEIDE ARAUJO ZALTRON (EXECUTADO)

VIVIANA MAGALE MULLICH ZALTRON (EXECUTADO)

ADRIANE KREITLOW ZALTRON (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022905-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERACAO TIPI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FONTANA PALAVRO OAB - RS73270 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023821-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA AUGUSTINHO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL OAB - MT2371-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019380-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CSS DISTRIBUIDORA EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

ALAN FRANCO SCORPIONI OAB - MT12935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036470-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICK SANTANA 98391291120 (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048809-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONFECCOES MAFESSONI LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI PALMA OAB - PR29224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALVES DA COSTA (EXECUTADO)

MARE MANSA PE QUENTE CALCADO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA FURINI ZANUTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 04/05/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044504-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NASCIMENTO OAB - MT1311-O (ADVOGADO(A))

LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - 630.242.681-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ELIAS DE LIMA (EXECUTADO)

ANDREY DE ARRUDA HASHIMOTO (EXECUTADO)

SUZY DARLEY DE LIMA (EXECUTADO)

CINTHIA ANDRESSA DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID.27835970

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046071-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STM - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA DA COSTA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDRE LUIZ RIBEIRO NEVES SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 27836655 e ID 

27836665.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049462-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO WAGNER MORAES AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 27837323.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013046-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER COSME DA COSTA CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (REQUERIDO)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 
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intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 

juntando novo endereço da parte requerida, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032491-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 28/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034517-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Certifico que não há tempo hábil para cumprimento de novo ato de citação. 

Desta forma, CANCELO a audiência do dia 27/01/2020 e informo que a 

mesma será redesignada em momento oportuno. Desde logo, procedo à 

intimação da parte autora para, promover o regular andamento ao feito, 

sob pena de extinção.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELY CRISTINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000506-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VITORINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 
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Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO VIQUI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com os encargos 

processuais. O pedido encontra-se instruído com os documentos 

indispensáveis, incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

pela requerida administrativamente, e o comprovante de renda. Dessa 

forma, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no § 3º do artigo 99, do 

CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025192-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIS RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda do pedido. Evidenciando no caso, que ouve a postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta dias desde o protocolo junto 

à seguradora, sem ser atendido (id 23867280), defiro o pedido formulado 

pelo requerente no Id 23867276, para emenda do pedido inicial. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, a secretaria para 

agendamento de data para realização de audiência conciliatória, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000476-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FATIMA VIEGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (RÉU)

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES (RÉU)

AGUILAR E MAGANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora requer a 

gratuidade da Justiça, alegando que não possui condições financeiras 

para arcar com as despesas processuais, contudo, deixa de informar no 

pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar aos autos o 
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documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, intime-se a 

parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a qualificação 

profissional da parte requerente na forma estipulada pelo artigo 319, II do 

CPC, bem como, para no mesmo prazo demonstrar nos autos que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de 

comprovação da alegada carência financeira (cópia da Carteira de 

Trabalho, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou ainda, 

para no mesmo prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057017-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIDE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059207-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com o ônus 

processual. No caso, o pedido vem instruído com os documentos 

indispensáveis preenchendo os requisitos básicos. Dessa forma, recebo 

o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade 

da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria o agendamento de 

data para realização de audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a 

conciliatória agendada, cite-se e intime-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). As partes deverão ser advertidas de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado - artigo 334, § 8º, do 

CPC. Consigne-se ainda, que poderão constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Resalte-se que não havendo 

composição, o prazo para apresentação da contestação será de 15 

(quinze) dias, iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme 

disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000573-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GUSMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE ANSELMO SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião que o pedido inicial 

encontra-se desacompanhado de documentos e de informações 

necessárias a sua propositura, e precisa ser adequado, conforme a 

seguir: * Nomes, qualificação e endereços individualizados dos 

confinantes para citação; *Certidão Negativa de Ação Possessória em 

relação ao imóvel usucapiendo; *Certidão de comprovação de que a parte 

requerente não Possui qualquer outro imóvel rural ou urbano. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intimem-se os 

requerentes, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendarem a petição 

inicial trazendo para os autos os documentos acima elencados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (artigos 321, do 

CPC). Intime-se a Defensoria Pública, conforme dispõe os artigos 183, § 1 

e 186, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013220-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY SOARES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013220-78.2019.8.11.0041. (C) Vistos, 

Cuida-se de pedido de Cumprimento de Sentença, redistribuído pela 

decisão lançada no Id nº 19816287, ajuizado por Marley Soares 

Fernandes em desfavor de Edson Nunes, proposta em processo 

autônomo, sem o devido recolhimento das custas processuais. No caso, a 

parte Exequente informa que deixou de recolher as custas processuais, 

por se tratar de beneficiaria da gratuidade da Justiça, Dos autos, nota-se 

que a gratuidade da Justiça foi concedida a parte exequente na Ação de 

Dissolução de Sociedade de Fato, no ano de 2011, tendo a exequente 

deixado de comprovar nos autos que continua preenchendo o requisito 

legal para fazer jus a gratuidade da justiça, quando deixou de demonstrar 

que não houve alteração no contexto financeiro nesse intervalo de tempo. 

Devo ressaltar, que a Lei n. 11.232/05, modificou o procedimento da 

execução dos títulos judiciais, passando esta, a correr nos próprios autos, 

como cumprimento de sentença, e não mais como processo autônomo. Em 

face dessas alterações quando a Execução de Sentença se processar 

dentro dos próprios autos, não estará sujeita à cobrança de custas, o que 

difere do pedido de execução em comento, com distribuição autônoma. Já 

o pedido de Execução de Sentença, autuada em autos apartados, está 

sujeita ao recolhimento de custas processuais, conforme previsto no item 

l, da Tabela B, da Tabela de Custas Judiciais do TJMT, sendo, portanto, 

devida as custas judiciais na fase de Cumprimento de Sentença, quando 

requerida em processo autônomo, como no presente caso. Assim, 

tratando-se a parte exequente de pessoa autônoma, conforme 

qualificação nos autos, caberá a parte exequente comprovar nos autos 

que continua fazendo jus a gratuidade, anexado no feito documento hábil 

de comprovação da alegada carência financeira, sob pena de 

indeferimento da Gratuidade. Posto isso, fundamentado no que dispõe o 

artigo 99, § 2 do CPC/2015, intime-se a parte exequente, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, demonstrando que 

continua fazendo jus ao benefício da gratuidade anexando nos autos 

cópia da última Declaração de Imposto de Renda, ou ainda, para no mesmo 

prazo recolher as custas processuais. Consigne-se que o não 

atendimento de tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 

290, parágrafo único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se Cumpra-se. Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006330-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - MT196702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER NEVES DE PAULA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca da resposta ao Ofício de ID. 26259341, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012280-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIVENS COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

SCANDALO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se acerca do ID.27842498.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045079-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA CALDAS NUNES RIBEIRO NETA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (LITISCONSORTES)

 

Intimação da parte Autora para manifestar dos bens ofertados à Penhora 

pela parte Executada conforme id 27438533, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036651-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIALVA GASPAR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se acerca do ID.27842539.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062329-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (RÉU)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1062329-61.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Saliento que, a 

representação legal dos pais em relação aos filhos, inclui o custeio dos 

mecanismos de defesa judicial dos interesses dos menores. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a 

Declaração de Imposto de Renda atual, acrescentando o que melhor lhe 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade de 

recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062329-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))
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ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (RÉU)

G S COMERCIO DE MOTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1062329-61.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Saliento que, a 

representação legal dos pais em relação aos filhos, inclui o custeio dos 

mecanismos de defesa judicial dos interesses dos menores. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a 

Declaração de Imposto de Renda atual, acrescentando o que melhor lhe 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade de 

recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015112-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R GONZALES DE SOUZA - ME (RÉU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo de cinco 

dias, manifestar-se acerca do ID. 27847196.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019985-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS OAB - MT7322-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVOLUCAO SEGURANCA ELETRONICA COMERCIO E SERVICO EIRELI 

(EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se 

acerca do ID.27847427, em cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021707-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (AUTOR(A))

MARCIA DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT0011382A-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003208-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040207-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLENIS GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024359-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000543-50.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040396-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE LIMA LIMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000247-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIBEIRO CIXESQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016080-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037220-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINHO BISPO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para manifestarem do retorno dos autos da 2ª 

instância, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1051122-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR OAB - MT12098/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data verifiquei que no Id. 27484598 encontra-se 

apenas um comprovante de pagamento, dessa forma procedo intimação 

da parte autora para juntar nos autos a guia pública, para que o meirinho 

possa cumprir o mandado expedido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013360-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELIEL FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036489-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014537-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SILVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006159-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte Requerida para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037032-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEVILLY NAIARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PACIENTES DA SAUDE-SORRIR (RÉU)

 

Encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se acerca da 

certidão de ID.24663639.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012887-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014672-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO LEITE OAB - DF26225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGOS DE TERCEIRO Pje nº 1014672-26.2019.8.11.0041 (k) Em 

dependência ao Pje nº1012884-74.2019.8.11.0041 VISTOS, RECEBO A 

EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL acostada no Id.24107095. No tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Como cediço, a cognição do pedido liminar 

formulado em sede de EMBARGOS DE TERCEIRO é de natureza sumária, 

exigindo para a sua concessão, nos termos do art. 678 do Código de 

Processo Civil, a prova suficiente da posse do terceiro/embargante sobre 

o bem objeto da medida constritiva. De outra sorte, também é sabido que a 

presunção de propriedade de veículo, refletida do registro junto ao 

DETRAN, é relativa, passível de afastamento através de prova da posse 

por quem não consta como titular do domínio. No caso em tela, a parte 

Embargante alega estar na posse do veículo Discovery Sport SE 2.0 

TB-SI4, marca Land Rover, placa QBP-3015, Renavam 001053505237 

desde o mês de FEVEREIRO do ano de 2019, quando teria adquirido do 

representante da empresa Sportcars Comércio e Locação de Veículos 

Eireli, tendo transferido efetivamente o carro no mês de março/2019. 

Contudo, o Embargado, antigo proprietário do veículo, propôs a ação de 

rescisão contratual do Pje nº1012884-74.2019.8.11.0041, que teve a tutela 

de urgência para aplicar restrições sobre o bem adquirido pelo 

Embargante (Id.23331760 daqueles autos). Diante de tais situações, 

entendo precipitado o deferimento do pedido liminar, na medida em que 

inexiste nos autos qualquer elemento de prova que caracterize a urgência 

ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando os 

direitos adquiridos/transferidos ao Embargante sobre o veículo, ao menos 

nesta prematura fase processual. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

678 do CPC, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada pelo Embargante. 1) 

ASSOCIEM-SE estes autos aos autos Pje nº1012884-74.2019.8.11.0041. 

CERTIFIQUE-SE e translade-se cópia da presente decisão na ação de 

conhecimento em apenso. 2) CITEM-SE e INTIMEM-SE os Embargados 

legitimados para responder a presente ação (CPC, §4º art.677), por seus 

procuradores constituídos naqueles autos, para, querendo, ofertar defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC. 3) Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo fixado, voltem-me conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007620-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ED MONTE CARLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MINORU SHINOHARA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034121-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAUMIR ROSA LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA OAB - MT23108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA VARZEAGRANDENSE - 

COOPERGRANDE (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036479-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TINEO MIACAVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3969-O (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026849-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (REQUERIDO)

LISE MARIA VIEIRA JORGE (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029086-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VIECELI OAB - SC13561 (ADVOGADO(A))

RAQUEL CANAL OAB - SC29980 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL ARAPUTANGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LT 

(REQUERIDO)

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data verifiquei que apenas o comprovante de 

pagamento foi anexado nos autos (Id. 27507716). Dessa forma, 

encaminho intimação da parte requerente para, trazer aos autos a guia 

pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044772-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021917-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE PAULA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

LUCIANO PONTES CABRAL (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049888-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060794-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049151-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL GERARD CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060838-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOPES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061129-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061245-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061183-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AZEVEDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040004-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QUADRA 10 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN JANAINA DESIDERIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028236-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER JOSE ROBERTE BORGES (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061223-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034958-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061344-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLAY ALINE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035418-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035428-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031917-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico a impossibilidade parcial de cumprimento do despacho de Id. 

25437242, posto que, a audiência designada se encontra equivocada. 

Dessa forma, designo o dia 25/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034844-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044684-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036924-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044237-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUILIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO JANUARIO ESTRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045953-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LOPO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 25105450, para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MAYARA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 
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administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035028-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde a parte requerente pretende o prosseguimento 

do feito, afirmando que E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já 

firmou posicionamento de que havendo comprovações inequívocas da 

conduta desidiosa da ré, os documentos anexados nos autos são 

suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 

administrativo para o regular exercício do direito de Ação. No presente 

caso, constata-se a tentativa da postulação administrativa (Id 22470061), 

junto a SUSEP. Desta forma, seguindo o posicionamento majoritário do E. 

Tribunal de Justiça do Estado, e a orientação do Supremo Tribunal Federal 

- Recurso Extraordinário n.631.240, acolho o pedido formulado pela parte 

requerente no Id nº 22709732, recebo o pedido inicial. Determino a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da ação e 

comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, 

cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mai l :  central .capi ta l@t jmt . jus.br , 

consignando-se no mandado as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do CPC. Tendo em vista que na audiência a parte Autora deverá ser 

submetida à perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, 

determino a sua intimação pessoal (REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, 

DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por 

unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), consignando no 

mandado que o não comparecimento injustificado implicará na preclusão 

da prova da comprovação da invalidez permanente. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044814-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056410-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFORTOUCH - AGENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE TEODORO LAMPIER OAB - MT16786/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044789-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022336-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044931-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046525-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA C. O. DELCARO - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045157-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNA KEVELLYN DEL COMPARE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041691-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEIA DIVINA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056263-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045878-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026338-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020417-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LHORRAN GARROUS DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045992-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEVANDER PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056058-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZZIZ ALVA RODRIGUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056119-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029549-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046694-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEYKE TAKEHIRO MINETSUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046902-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDMAR LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:15horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046396-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:30horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046730-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:45horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046626-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA FIRMINO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:00horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046640-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO SILVEIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:15horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056823-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056882-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056955-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ESTEVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 29/05/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058404-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DO PRADO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045240-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024171-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA PIRES (AUTOR(A))

K. P. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022278-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GUIMARAES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057447-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALGACIR DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057368-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE ASSUNCAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051261-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE DE CAMPOS MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057814-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057668-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058031-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MENDES DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058105-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN TEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058150-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE PATRICIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058131-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA QUEIROZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058140-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058269-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057927-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058304-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058387-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIQUE PEREIRA PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058403-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA COSTA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028110-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MAGNO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030497-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIS ELISA FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030457-28.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH VILERA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030901-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMESON VITORINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046725-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. L. D. S. (AUTOR(A))

JULIANO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046725-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. L. D. S. (AUTOR(A))

JULIANO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056352-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058623-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOARES REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058900-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059038-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011065-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 10:56 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059183-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZICLEI RODRIGUES CRISTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2020, às 08:45horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (RÉU)

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ANTONIO DA SILVA OAB - GO30560 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR OAB - GO26608 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014036-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELISABETE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERIDO)

ISAIAS FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

ALINE CRISTINA DA SILVA MENDES CALVO (REQUERIDO)

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025245-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARCOS MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036421-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LUBIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059409-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO PEREIRA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059673-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059365-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENILDO CARVALHO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 24/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059413-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA TEDEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059754-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE INACIO ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059707-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060150-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON VALENTINO TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060084-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAILON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004336-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS WEILER - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUI DOS SANTOS BORGES (RÉU)

 

Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos 

o endereço atualizado da parte requerida, ou demonstrar as diligências 

empreendidas com tal finalidade, para posterior prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060090-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA APARECIDA BRENTAN PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023146-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON EUGENIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060526-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 652 de 2237



 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060584-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062221-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061422-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORMIRO BATISTA CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062242-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005741-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BENEDITA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REU)

CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE 

VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041043-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANGLEY CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012858-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARCELO COELHO MONCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008804-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE LEBRE DE ANDRADE ALVES (REU)

JOTA ALVES COMERCIO LTDA - EPP (REU)

EDILSON REIS ALVES (REU)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 27952032, ID 

27952415 e ID 27952415.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 653 de 2237



Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008263-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de ID 27953106.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060145-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. P. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025683-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060525-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061146-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PUJOL DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000247-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE FIGUEIREDO CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - MT0019799A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, querendo 

impugnar a contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060903-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061406-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELY CRISTINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001075-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIR DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte 

requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência 

de recursos, todavia, deixa de informar no pedido inicial sua qualificação 

profissional. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 319, inciso II 

do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, informando nos autos sua qualificação 

profissional para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento da gratuidade, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas de Distribuição. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001076-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILTON DA SILVA HEMOGENIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte 

requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, alegando insuficiência 

de recursos, todavia, deixa de informar no pedido inicial sua qualificação 

profissional. Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 319, inciso II 

do CPC, intime-se a parte requerente, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, informando nos autos sua qualificação 

profissional para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento da gratuidade, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as 

custas de Distribuição. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 290, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001033-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CAVALCANTE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde o autor requer a gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o documento 

probatório necessário. Posto isso, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite, etc, ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000860-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A L BORBA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Janeiro 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora requerer a gratuidade da justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis 

preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, 

do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 
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cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001064-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

pelo artigo 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, a parte autora 

requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais, todavia, deixa de 

informar no pedido sua qualificação profissional, bem como, deixa anexar 

aos autos o documento probatório da alegada fragilidade financeira. Posto 

isso, fundamentado no que dispõe o artigo 321 e 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os autos a 

qualificação profissional da parte requerente na forma estipulada pelo 

artigo 319, II do CPC, bem como, para demonstrar que faz jus ao benefício 

da gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada carência financeira (cópia da Carteira de Trabalho, holerite ou 

última declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 10 de Janeiro 2020 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROSANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora requerer a gratuidade da justiça, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. Estando o feito instruído com os documentos indispensáveis 

preenchendo os requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, 

do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que agende data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028160-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, onde se verifica que houve a tentativa da 

postulação administrativa (Id 21256160), junto a SUSEP, bem como, a 

juntada do comprovante de renda do requerente – CTPS. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de que, em 

casos tais, o referido documento é suficientes para o regular exercício do 

direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o 

posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, e a 

orientação do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário 

n.631.240, revogo o despacho que determinou a emenda da inicial, e 

recebo o pedido formulado pela parte requerente. Determino a CITAÇÃO e 

INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da ação e comparecimento 

a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, 

deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no 

mandado as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo 

em vista que na audiência a parte Autora deverá ser submetida à perícia 

médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, determino a sua 

intimação pessoal (REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. 

REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 

1/9/2016, DJe 6/9/2016), consignando no mandado que o não 

comparecimento injustificado implicará na preclusão da prova da 

comprovação da invalidez permanente. Por fim, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até que se prove 

o contrário, defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça – art. 99, §3º do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027646-95.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALEXANDRINA LOPES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, com Agravo de Instrumento interposto pela parte 

requerente em relação ao despacho que determina a emenda do pedido 

inicial para juntada nos autos do protocolo do procedimento pleiteado pelo 

requerente na via administrativa. O Agravo de Instrumento interposto pela 

parte requerente, foi provido na corte superior, onde determina o 

prosseguimento da Ação, conforme decisão anexada no Id nº 24683821 

Desta forma, recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO 

da parte Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência 

de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser 

agendada pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as 

advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista 

que na audiência a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica 

judicial, por se tratar de ato personalíssimo, determino a sua intimação 

pessoal (REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 

1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 

1/9/2016, DJe 6/9/2016), consignando no mandado que o não 

comparecimento injustificado implicará na preclusão da prova da 

comprovação da invalidez permanente. Por fim, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até que se prove 

o contrário, defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da 

justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051109-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26787537. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida,consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026039-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SANTOS ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos anexar a 

negativa da postulação administrativa para emenda do pedido. 

Evidenciando nos autos o decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo junto à seguradora sem ser atendido recebo o pedido formulado 

pela parte requerente no Id 25849091, para emenda da inicial. Determino a 

CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da ação e 

comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, 

cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mai l :  central .capi ta l@t jmt . jus.br , 

consignando-se no mandado as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do CPC. Tendo em vista que na audiência a parte Autora deverá ser 

submetida à perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, 

determino a sua intimação pessoal (REsp 1.309.276-SP, Terceira Turma, 

DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por 

unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), consignando no 

mandado que o não comparecimento injustificado implicará na preclusão 

da prova da comprovação da invalidez permanente. Por fim, presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até que se 

prove o contrário, defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade 

da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051236-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRUAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26788287. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 657 de 2237



cite-se e intime-se a parte requerida,consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001082-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051099-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26787501. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 

do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida,consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a 

parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052890-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 26762910, para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 
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que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028809-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25634933. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039211-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26616103. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054359-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOUZA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 26762584, para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos,até que se prove o contrário defiro a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria 

que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 
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Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037811-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR CAETANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25595117. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040351-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN NUNIS BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25616100. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037742-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SALERNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25595858. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040085-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25605962. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039261-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANY SANTOS DE JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25616119. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046849-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIDE ALVES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26276311. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046852-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26276318. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 
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Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041814-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25868617. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038732-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAMOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 25602489. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046875-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26275650. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 
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apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052669-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA GOMES VIRGULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 26593271, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053706-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. C. T. (AUTOR(A))

ISAELLY VERONICA CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 26748954, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, até prova 

em contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da 

justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001175-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CED - CENTRO DE EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

IMO - INSTITUTO MATOGROSSENSSE DE ODONTOLOGIA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

CASALENUOVO JUNIOR ODONTOLOGIA EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA SANTOS OAB - MT27462/O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT26596/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME (REU)

MONTEIRO PUBLICIDADE LTDA - ME (REU)

GMO PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001175-08.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Advirto à parte Autora que, nos casos em que se 

pretende defender direito contratual, o valor da causa deve respeitar o 

que dispõe o artigo 292 do CPC, somado a eventual pretensão 

indenizatória, de modo que, poderá no mesmo prazo retificar o valor da 

causa, sob pena de atribuição de oficio pelo juízo com a determinação de 

complementação das custas processuais. Comprovado o recolhimento, 

voltem os autos conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055162-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR RADIODIFUSAO LTDA - ME (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MURUCCI PIROVANI OAB - 387.752.206-87 

(REPRESENTANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ELIAS NETTO (RECONVINDO)

Katiucia Lima alves (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Carta Precatória redistribuída pela decisão lançada 

no Id 26499708. No caso, verifica-se que a presente missiva encontra-se 

cadastrada de forma errônea, eis que não consta em seu registro que se 

trata de Carta Precatória. Ressalto ainda, que a competência para 

recebimento e processamento das Cartas Precatórias Cíveis voltaram a 

ser concentradas na 1ª Vara Cível da Capital. Tal mudança foi aprovada 

pelo Órgão Especial em sessão realizada em 28 de março de 2019, por 

meio da Proposição nº 01/2019, e se encontra regulamentada pela 

Resolução TJ-MT nº 02 de 28 de março de 2019. Posto isso, tratando de 

Carta Precatória Distribuída em novembro de 2019, fundamentado no que 

dispõe a Resolução TJ-MT nº 02 de 28 de março de 2019, determino o 

imediato encaminhamento da presente Deprecada para a 1ª Vara Cível da 

Capital-MT, com as nossas homenagens, devendo o cartório Distribuidor 

retificar o registro do presente feito fazendo constar que se trata de Carta 

Precatória. Às providencias necessárias. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027863-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057017-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIDE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023840-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON XAVIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar quanto a impugnação ao 

cumprimento de sentença, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO VIQUI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025192-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIS RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017405-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059207-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MAYARA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035028-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043675-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PACHECO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os Embargos de Declaração de ID. 27952343. Foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(Autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027130-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060062-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RIBEIRO OLEGARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027130-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060371-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VITORINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049626-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEMILTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022155-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GISLAN DE ARRUDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

Certifico que, em análise aos presentes autos verificou-se que o requerido 

não foi devidamente citado, diante disto, procedo à nova citação. No 

ensejo, designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, às 09:30 

horas, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro 

Político Administrativo Tel.: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015865-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir,

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034442-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EDENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012092-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037393-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

pretendem produzir

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013848-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. Q. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA CELESTINO DA SILVA SOUZA OAB - 793.893.171-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição juntada pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060655-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGEMAR SISTEMAS PARA CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO DE AGUA 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE TOMAZONI OAB - SC20820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAMO - CONSTRUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

LTDA. (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032742-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos diligência 

para cumprimento do mandado de citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061195-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 09:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061157-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SERGIO MARTINS DE MENEZES (REU)

LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007019-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DA SILVA (REU)

REGYANY GONCALVES COSTA SOUZA NUNES (REU)

PEDRO PAULO COSTA (REU)

STEFFERSON JORGE GONCALVES COSTA (REU)

GERALDO LUIS COSTA (REU)

BENEDITO LUIS COSTA (REU)

LUIS MAURO COSTA (REU)

ANTONIETA LUISA COSTA (REU)

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (REU)

GUILHERME LUIS COSTA (REU)

Outros Interessados:

PEDRO ALEXANDRINO PINHEIRO DE LACERDA NETO (CONFINANTES)

SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES (CONFINANTES)

PEDRO PAULO COSTA (CONFINANTES)

JOAO BATISTA MOTA JUNIOR (CONFINANTES)

RITA TEREZINHA COSTA FIGUEIREDO (CONFINANTES)

REGYANY GONCALVES COSTA SOUZA NUNES (CONFINANTES)

LUIS MAURO COSTA (CONFINANTES)

BENEDITO LUIS COSTA (CONFINANTES)

GERALDO LUIS COSTA (CONFINANTES)

STEFFERSON JORGE GONCALVES COSTA (CONFINANTES)

GUILHERME LUIS COSTA (CONFINANTES)

ANTONIETA LUISA COSTA (CONFINANTES)

DAVID DA SILVA (CONFINANTES)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos guia 

pública de diligência do oficial de justiça para cumprimento do mandado a 

ser expedido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016517-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059588-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE CAMPOS MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 

EXPRESSO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL, 

com pedido de tutela antecipada de urgência, apreciada no serviço de 

plantão, conforme decisão lançada no Id 27365714, sendo o feito 

redistribuído a este Juízo. No caso, a parte requerente vem assistida pela 

Defensoria Pública, sendo-lhe concedido os benefícios da justiça gratuita. 

Posto isso, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino 

a secretaria que agende eletronicamente data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória cite-se e 

intime-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intime-se a Defensoria Pública, conforme dispõe os artigos 

183, § 1 e 186, § 1º, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 

2020. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1053615-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIO BENTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Pedido de Restauração de Registro Civil, onde a 

parte autora vem aos autos anexar documento (comprovante de renda) 

para emenda do pedido inicial. Estando o feito instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 27088241, para emenda da inicial Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça. Dê-se vista dos autos 

ao Ilustre representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo 

legal. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 

de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1043966-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 25938252, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052923-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON SANTOS DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 26535493, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 
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contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049637-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 26225052, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 

– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046884-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ROCHA DE MORAIS (AUTOR(A))

L. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representado 

por sua genitora, vem aos autos anexar documentos Comprovante de 

renda), para emenda do pedido inicial. Estando o feito instruído com o 

documentos indispensáveis, não havendo outra pendência a ser 

regularizada no autos, defiro o pedido formulado no Id 25717177, para 

emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC, até prova em contrário. 

Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino a secretaria que se agende data para realização de audiência 

conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menores, dê-se vista dos autos ao Ilustre representante do 

Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047123-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FAUSTINO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 25949542, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 
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– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de ação Indenizatória proposta por CARLOS 

HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA COSTA em face da MONACO 

MOTOCENTER “HONDA”, que o pedido inicial, não atende os requisitos 

exigidos no artigo 319, do CPC, e precisa ser adequado. No caso, 

conforme informação do requerente a presente ação foi distribuída no 

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sendo extinta por complexidade de 

causa e necessidade de perícia técnica, contudo o requerente deixou de 

fazer nos autos, prova de sua alegação. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, anexando nos autos os documentos faltantes acima elencados, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito, com base 

no que dispõe o artigo 330 do CPC. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, até que se prove o contrário, 

defiro à parte Requerente os benefícios da gratuidade da justiça – art. 

99,§3º do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PITAGORA MORAES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando não ter condições financeira para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo de fazer prova de sua 

alegação. Tratando-se o requerente de profissional autônomo, o 

documento hábil para comprovação da alegada carência financeira é a 

declaração de renda. Dessa forma, não estando hipossucifiencia 

demonstrada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando nos autos que 

faz jus a gratuidade requerida, anexando no feito o documento acima 

citado, ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá- MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013169-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODIS ANTONIO MENEGAZ (REU)

LUCIANE MARA DA SILVA MENEGAZ (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Defiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 

25872802, determino a secretaria, o agendamento da nova data para 

realização da audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital. Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - CENTRO NORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO (REU)

IMPERIO VEICULO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MIRLENI DELFINO HONDA FLORES OAB - MS17036 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Consta na certidão lavrada no Id 27949551, o decurso do 

prazo sem apresentação de impugnação pelo requerente. Pois, bem, 

visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como, aos princípios da não surpresa e 

da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais 

provas que ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 
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pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões 

de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036568-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE (REQUERENTE)

JULIO CESAR ANTUNES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, De proêmio, é cediço que a carga de trabalho nesta jurisdição é 

desproporcional à mão de obra disponível em todo o Poder Judiciário, 

inclui-se a Secretaria deste Juízo, sobretudo este Gabinete, devendo 

mutuamente ser zelado pela colaboração funcional e célere por toda a 

equipe de trabalho. A par disso, é indene que a conclusão 

desnecessárias de processos para provimento jurisdicional de caráter 

ordinatório, aumenta o volume de processos conclusos, estatísticas 

administrativas e demais prejuízos funcionais que prejudicam todo o juízo. 

Demais disso, o que tenho por mais gravoso, são os danos causados ao 

jurisdicionado na espera do serviço público eficiente, eficaz e satisfativo. 

Feitas estas considerações, observo que o presente feito veio concluso 

para determinação judicial de intimação de caráter ordinatório, inexistindo 

qualquer impedimento ao prosseguimento do feito sem impulso do juiz, por 

exemplo certidão que indique a intempestividade da contestação, a saber: 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis Art. 1.221. Apresentada a contestação, 

juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares ou juntados 

documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias. [...] Parágrafo único. Sendo intempestiva a contestação, 

deverá o gestor judiciário juntá-la e certificar a ocorrência, remetendo, em 

seguida, à conclusão. Portanto, considerando a elevadíssima carga de 

trabalho nos processos conclusos, sobretudo as reiteradas conclusões 

processuais objetivando provimento jurisdicional de caráter ordinatório, 

que independem de impulso do Juiz, ADVIRTO à Secretaria do Juízo que 

observe rigorosamente das normas de organização jurisdicional 

estampadas na CNGC-J, visando otimizar a atividade jurisdicional, o 

andamento processual, evitando, portanto, conclusões desnecessárias, 

de modo a manter a busca pelo padrão de excelência almejado por este 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, principalmente na entrega de 

um serviço público eficaz e satisfativo. Com efeito, a intimação da parte 

autora para apresentação de impugnação à contestação apresentada pelo 

réu, classifica-se como ato ordinatório de cumprimento diligente pelo 

Gestor, salvo em caso de contestação intempestiva que, após certificado 

o decurso do prazo, deverá haver a conclusão. Feitas essas 

ponderações, INTIME-SE a parte requerente para no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a resposta do réu apresentada nos autos. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e voltem-me os autos para decisão saneadora. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de processo em fase cumprimento de Sentença com 

cálculo da condenação elaborado pela contadoria judicial, apontando 

existência de remanescente da condenação. Diante disso, verificando que 

o valor depositado nos autos não é suficiente para quitar o remanescente 

da condenação, intime-se a parte executada, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprovar nos autos o pagamento integral do remanescente da 

condenação apurado no cálculo de lançado no Id 24684901, devidamente 

atualizado, sob pena de execução forçada. Decorrido o prazo, diga o 

exequente em cinco dias e voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049654-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN KETLYN SILVA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documento (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, preenchendo os requisitos básicos, defiro o 

pedido formulado no Id 25886697, para emenda da inicial. Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos,até prova em 

contrário, defiro a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça 
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– art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino a secretaria que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017981-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS OAB - MS9938 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação proposta em desfavor do Município de 

Cuiabá – MT, endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, equivocadamente encaminhada a este Juízo. Dessa 

forma, determino a redistribuição do presente feito para o Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca da Capital - MT, com as homenagens 

deste Juízo. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031792-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DEODESTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031792-53.2017.8.11.0041. (C) 

AUTOR(A): CARLOS HENRIQUE PEREIRA DEODESTES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Considerando o teor 

da certidão lavrada no Id 17710910, fundamentado no que dispõe o artigo 

468, inciso II do CPC, destituo do encargo de perito o Dr LINDOLFO 

ARAUJO FILHO, que deverá ser cientificado desta decisão. Nomeio neste 

caso, como Perito Judicial o Dr Reinaldo Prestes Neto, Médico Ortopedista 

e Traumatologista, cadastrado junto ao banco de dados de peritos do 

TJ/MT, podendo ser encontrado na Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville, 

Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 

3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 8117-0025, para 

realizar perícia na parte requerente, independente de compromisso, sob a 

fé de seu grau. Os honorários Periciais já se encontram depositados nos 

autos. Intime-se o Perito para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

quanto a presente nomeação, na forma determinada no Id 17710910. 

Aceitando o novo perito o encargo, cumpra-se na integra aquela decisão. 

Caso contrário, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 20120. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003383-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003383-33.2018.8.11.0041. (C) 

EXEQUENTE: JOSE GONCALO DE SOUZA EXECUTADO: JOSE CHARBEL 

MALOUF Vistos, Dê-se cumprimento a decisão lançada no Id nº 26928819, 

conforme determinado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011802-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Defiro a juntada de documentos requerida no Id 25308449. 

Dê-se cumprimento a decisão lançada no Id nº 24324760, conforme 

determinado, após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025531-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025531-38.2018.8.11.0041. (C) 

AUTOR(A): ELISSON SILVA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Nestes autos, a parte 

requerida apresentou nos autos sua contestação, conforme se verifica no 
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Id nº 23374396. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e voltem-me os autos para decisão saneadora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052394-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE BARBOZA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte autora vem aos autos alegar que decorreu o prazo 

para requerida pagar a indenização, informando que não recebeu nenhum 

valor quanto ao seguro obrigatório, requerendo ao final o prosseguimento 

do feito. Constatado nos autos, o decurso de mais de trinta dias, desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito formulado pela parte 

requerente no Id nº 26841887. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria, que agende data para realização de 

audiência conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057244-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada 

no art. 784, inciso X do CPC – Credito referente as contribuições 

ordinárias e extraordinárias de Condomínio edilícios. No caso, a parte 

exequente vem aos autos demonstrar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Estando o feito 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado 

no identificador 27138356, para emenda do pedido inicial Cite-se a parte(s) 

executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar 

o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos termos do artigo 827 do 

Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios a serem pagos 

pelo (s) executado (s) em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação de bens, 

constando expressamente do mandado que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) do valor do débito (CPC, 

artigo 827, § 1º). Conste, também, que o executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Do mandado também deverá 

constar que se o oficial de justiça não encontrar o executado, deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução e que nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurará o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa (CPC, artigos 252/254), certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 830 e § 1º). Decorrido o 

prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o senhor oficial de justiça 

proceder de imediato à penhora de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, intimando-se, 

na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 841, § 3º) e seu 

cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou direito real sobre 

imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001233-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001233-79.2018.8.11.0041. (C) 

AUTOR(A): OZEIAS DA SILVA RAMOS RÉU: BRDU SPE VARZEA GRANDE 

LTDA Vistos, Trata-se de Ação de Rescisão Contratual, onde a parte 

requerida apresentou nos autos sua contestação, conforme se verifica no 

Id nº 22765741. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e voltem-me os autos para decisão saneadora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056299-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE PEREIRA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, proposta 

por SOLANGE PEREIRA NEVES contra ENERGISA MATO GROSSO, com 

pedido de tutela antecipada de urgência já apreciada no serviço de 

plantão, conforme decisão lançada no Id 26603917, sendo o feito 

redistribuído a este Juízo. Pedido de Gratuidade já apreciado . Posto isso, 

dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 
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Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 

de Janeiro de 2020. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038559-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038559-73.2018.8.11.0041. (C) 

REQUERENTE: DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: 

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME Vistos, 

Neste feito, a parte requerida foi intimada para a audiência conciliatória 

fora do prazo estabelecido no artigo 334, do CPC, que preceitua 

antecedência mínima de 20 dias entre a intimação e a realização da 

audiência, ao teor do AR anexado no Id 21501841. Posto isso, determino a 

secretaria, o agendamento de nova data para realização da audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

intime-se a parte requerida, na forma já determinada nos autos, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. 

Intime-se da audiência a parte requerente na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001503-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARVIM RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, 

onde a parte autora requerer a gratuidade da justiça, alegando falta de 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando 

o feito instruído com os documentos indispensáveis preenchendo os 

requisitos básicos, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNE BRECHINIER PANCERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança Das Despesas de Assistência 

Médicas e Suplementares do Seguro DPVAT, onde a parte autora requerer 

a concessão do benefício da gratuidade, alegando não possuir condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. No caso, o pedido 

vem instruído com os documentos indispensáveis preenchendo os 

requisitos básicos. Dessa forma, recebo o pedido inicial, e presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, 

do CPC. Anote-se. Para cumprimento do disposto no artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor deste Juízo que agende eletrônicamentente no Sitio 

do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência 

conciliatória, a qual será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, cite-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 
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que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001485-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILSA SILVA DE JESUS (REU)

SIDNALDO DA SILVA SANTANA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade formulado nos autos, intime a parte requerente, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito 

a Guia de recolhimento das custas processuais com o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos processos que 

tramitam no PJE-MT, encontram-se regulamentada no Provimento 

22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de Distribuição 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001471-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO FRANCISCO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032491-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486/O-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA KARLA LUGOKENSKI (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 11:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044575-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044575-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 11:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017854-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA KRINDGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1017854-25.2016.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26183003 concordou com o valor depositado para cumprimento de 

sentença e requereu a expedição do competente alvará judicial, porém, em 

análise da petição verifico que a Requerente informou o número de 

identificação errôneo, desacerto este, que impede a determinação de 

levantamento do alvará judicial. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao pagamento do 

valor da condenação e quanto à extinção do feito, sob pena de não 

levantamento do valor depositado. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033473-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MEDALHA LTDA (EXECUTADO)

MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Encaminho intimação da parte Autora, para manifestar-se sobre o 

ID.28025501, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000909-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 12:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060039-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 10:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 
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mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010785-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/07/2019, às 09:04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002991-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - CENTRO NORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO (REU)

IMPERIO VEICULO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

MIRLENI DELFINO HONDA FLORES OAB - MS17036 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036568-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE (REQUERENTE)

JULIO CESAR ANTUNES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que designo o dia 12/11/2019, às 13:30 Horas, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034514-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAENE BENEDITA DE MORAES MACEDO OAB - 531.420.391-04 

(REPRESENTANTE)

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/04/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027419-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos, distribuída sem o 

devido recolhimento das custas processuais. O Provimento nº 

22/2016-CGJ/MT, em seu § 4.º, estabelece: Não sendo juntada a guia de 

custas, e não sendo o caso de deferimento da gratuidade prevista na Lei 

n. 1.060/50 e art.98 do CPC/2015, o autor deverá ser intimado para 

comprovar o devido recolhimento, no prazo estabelecido pelo art. 290 do 

CPC/2015. Isto posto, inexistindo pedido de gratuidade formulada nos 

autos, intime-se a parte requerente, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no 

processo a Guia de distribuição, acompanhada do respectivo 

comprovante pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que as custas dos 

feitos que tramitam no PJE-MT, encontra-se regulamentada pelo 

Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia 

de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

(www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o prazo, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

autora requer a concessão da gratuidade da Justiça, alegando 

insuficiência de recursos para arcas com as despesas processuais, 

deixando, contudo de anexar ao pedido, o documento probatório 

necessário. Tratando-se de pessoa jurídica que não tem a seu favor a 

presunção de hipossuficiência, para obtenção da gratuidade da justiça, 

este deve comprovar por documento hábil que não se encontra em 
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condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem 

comprometer sua própria existência. A jurisprudência do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso tem entendido que, não faz jus à gratuidade da 

justiça, a empresa que não demonstrar cabalmente que passa por intensa 

dificuldade financeira. No caso, em que pese os argumentos 

apresentados pelo requerente, tenho que a incapacidade financeira da 

empresa, não resta demonstrada nos autos. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a planilha 

contábil com a declaração de imposto de renda da empresa requerente, ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime a parte requerente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, trazendo para o feito a 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime a parte requerente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, trazendo para o feito a 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026558-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

DPVAT, a parte autora requer a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com o ônus 

processual, anexa ao pedido o comprovante de renda. No caso, 

verifica-se que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais de 

trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, sem ser atendido. Assim, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, - § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Quanto à conciliação, em 

que pese o desinteresse manifestado expressamente pelo autor, no CPC 

em vigência a designação da conciliação passou a ser obrigatória, visto 

que o réu não é mais intimado para responder a ação, mas, sim para 

comparecer a audiência. Fundamentado na disposição contida no artigo 

334 do CPC/2015, designo o dia 23 de Novembro de 2017, as 08h:30mn, 

para realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057244-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

juntar nos autos a guia de diligência do sr. Oficial de Justiça, bem como 

seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047867-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1047713-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA BARRETO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047842-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048137-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017854-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA KRINDGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1. Encaminho intimação da parte requerente para, querendo impugnar a 

contestação ofertada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023597-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIANE OLIVEIRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001954-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREA BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 
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mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015186-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte requerida vem aos autos anexar guia de depósito para 

pagamento da condenação, requerendo a extinção do feito. Dessa forma, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela parte requerida (Id 27812452), bem como, quanto 

ao pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Consigne-se que 

havendo discordância do valor depositado, caberá a parte requerente no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

impugnação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006804-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048910-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DA SILVA PINTO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001368-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON CARIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006063-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007911-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014165-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049639-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 
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do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049700-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049714-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050771-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA FIGUEIREDO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041791-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

WILTON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016171-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036803-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MIRANDA GARLET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039028-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA RODRIGUES MESQUITA (REU)

MARCOS ANTONIO DE MESQUITA (REU)

 

Intimação da parte requerente para que proceda ao pagamento das custas 

e taxas judiciais, em seis parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013265-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISLEM GIORGE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023920-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MICHEL FRANCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010848-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILCILENE FIRMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033072-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA ANUNCIACAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016204-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044317-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDES ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para no prazo de 10 (dez) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017419-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GONCALO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051820-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ZORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053847-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYOHAN DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055003-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE DE FIGUEIREDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte requerente para no 

prazo de cinco dias, informar se houve ou não o pagamento da 

indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000067-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))
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SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013810-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR DE AGOSTINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - 111.149.751-68 (REPRESENTANTE)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041277-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de desistência formulado no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041472-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar dos Embargos Monitórios no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1030609-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CUNHA VIEIRA DE SOUZA 

(EMBARGANTE)

CLAUDIO HENRIQUE MALUF VILELA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL MALIBU (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008783-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022603-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Nesta de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório 

DPVAT, a parte requerente pede a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando não possuir condições financeiras para arcar com o ônus 

processual, anexa ao pedido o comprovante de renda. No caso, 

verifica-se que ouve a postulação administrativa, com decurso de mais de 

trinta dias desde o protocolo junto à seguradora, sem ser atendido. Dessa 

forma, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, concedo a parte requerente os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, até que se provem o contrário - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anotem-se. Cumprindo a disposição contida no artigo 334 do CPC/2015, 

designo o dia 14 de Dezembro de 2017, as 10h:00mn, para realização da 

audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022603-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016417-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016417-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNILSON NASCIMENTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para manifestar do pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034182-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 25645995.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026606-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALMEIDA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026606-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALMEIDA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018837-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora, para querendo 

apresentar impugnação a contestação ID. 27281261.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016510-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FLORENTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27571153.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032938-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SANTOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27630640.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035872-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 685 de 2237



impugnação à contestação de ID. 27526848.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025235-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE WERBETH DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.27546961.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023366-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DE SOUZA FRANK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27631839.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022735-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27677165.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022101-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILVER SANDRO PAPA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID.27634787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008332-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROBERTO DO CARMO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27631207.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023433-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. F. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIVANIA SOUSA DA SILVA OAB - 690.872.961-34 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27628119.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020814-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE FAGANELLI (AUTOR(A))

T. F. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27637308.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036837-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HAVERROTH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, apresentar 

impugnação à contestação de ID. 27573306.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036471-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNE AYEN JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038310-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARE ALVES RAFAEL DA SOLIDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

especificarem as provas que pretendam produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038559-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARTHAYAN NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 12:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038831-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038831-67.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26230083 concordou com o valor depositado para cumprimento de 

sentença e requereu a expedição do competente alvará judicial, porém, em 

análise da petição verifico que a Requerente informou o número de 

identificação errôneo, desacerto este, que impede a determinação de 

levantamento do alvará judicial. Desta feita, INTIME-SE a parte Requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar quanto ao pagamento do 

valor da condenação e quanto à extinção do feito, sob pena de não 

levantamento do valor depositado. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001805-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA FERREIRA RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, 

por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, trazendo para os autos os documentos acima citados, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

17 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001667-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VIANA DE SOUSA CALESTINI OAB - 513.510.991-91 

(REPRESENTANTE)

OTHON CALESTINI OAB - 328.119.699-34 (REPRESENTANTE)

OTHON CALESTINI OAB - MT4495/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido de Alvará Judicial, objetivando de venda de imóvel 

pertencente a menor, é matéria de competência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição 

deste feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001602-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGA ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DOS PASSOS SANTOS (REU)

IMPERIAL FLAVOR INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

(REU)

DENILSON RODRIGUES DA FONSECA (REU)

VITORIA FRUITY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Monitória, distribuída sem o recolhimento 

das custas processuais. Não havendo pedido de gratuidade a ser 

analisado, intime-se a parte requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar o pedido inicial, anexando no processo a Guia de recolhimento e 

o comprovante de pagamento das custas de Distribuição, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). 

Consigne-se que as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia 

eletrônica. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001679-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHERISON RODOLFO ALVES ISMERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMELIA ALVES ROCHA OAB - 941.744.151-53 (REPRESENTANTE)

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente representado por 

sua genitora e Curadora pretende o reconhecimento da validade do pedido 

administrativo, alegando que a parte Requerida recusou o recebimento do 

requerimento e o fornecimento do protocolo para acompanhar o aviso de 

sinistro e sua regulação, bem como, que a Seguradora Requerida também 

se nega a listar os documentos que foram apresentados no momento da 

tentativa do protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o 

pedido administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não 

possuir condições financeiras para suportar os encargos processuais. 

Em que pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande 

maioria dos casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes 

estão juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a 

alegação de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora 

Requerida, dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos 

da tentativa de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação 

extrajudicial e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de 

maio e agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de 

protocolamento do pedido administrativo do requerente, como no presente 

caso. Todavia, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou 

posicionamento de que, em casos tais, os referidos documentos são 

suficientes para afastar a exigibilidade do requerimento prévio 

administrativo para o regular exercício do direito de Ação, conforme 

orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário n.631.240. Desta forma, seguindo o posicionamento 

majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, recebo o pedido inicial, e 

determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte Requerida para os termos da 

ação e comparecimento a audiência de conciliação prevista no artigo 334 

do CPC, cuja data, deverá ser agendada pela Secretaria Judicial, e 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048653-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001799-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYRA DE MELLO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058334-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALEX PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERSON VALERIO BEATRIZ (REU)

RICARDO ANTONIO FONTANA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 19/05/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008983-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUARIM RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 26/07/2019, às 09:20 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028160-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011802-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

(C) Vistos, Defiro a juntada de documentos requerida no Id 25308449. 

Dê-se cumprimento a decisão lançada no Id nº 24324760, conforme 

determinado, após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de Janeiro de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038897-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACHADO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 22/02/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000530-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA FURINI ZANUTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1000530-80.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, CERTIFIQUE-SE acerca do 

cumprimento do ato de comunicação da parte Ré acerca da ordem 

proferida. Após, sem prejuízo dos demais atos praticados nos autos e da 

resposta do plano Réu, INTIME-SE a parte Ré pessoalmente, na sua sede 

de representação desta Capital e via CP, para que no prazo solidário de 

24H (VINTE E QUATRO HORAS), querendo, MANIFESTE-SE sobre o 

descumprimento da tutela noticiado no Id.28038932. No mesmo prazo diga 

a Autora no caso de manifestação. Transcorrendo in albis, o silêncio da 

Requerida, CERTIFIQUE-SE, conclusos com urgência. DETERMINO AINDA 

O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE SERVINDO A 

PRESENTE COMO MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027646-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALEXANDRINA LOPES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 11:45 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039953-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042036-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO GETULIO LOHMANN ZIMMERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051109-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038831-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO GONCALO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 22/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017849-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. S. D. A. (AUTOR(A))

JOELMA DE SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1. Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID nº 4919731.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051524-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEIA DIAS DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051656-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA RIBEIRO BORGES FRATTARI (REQUERENTE)

ANTONIO SABINO RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

IGOR LOUREDO CANDIDO (REQUERENTE)

RUBIA CAMILA SCHNEIDERS (REQUERENTE)

VICTORIA LUIZA FERREIRA ARAUJO VIEIRA (REQUERENTE)

VITORIA EMANUELI PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

AYRLA LOANY ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

GABRIELA MENDONCA ZUNTINI (REQUERENTE)

MATHEUS GIRALDELLI SANTOS (REQUERENTE)

NIVALDO DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

LARISSA CRISTINA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

DERRICK REDED SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MARINA CALOI LOSS (REQUERENTE)

ANNA GABRIELA GIRARDELLO GOMES (REQUERENTE)

AMANDA RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

ANA PAULA ALVES LIMA (REQUERENTE)

LUCAS JULIO PIRES (REQUERENTE)

ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIAH NORTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANA PAULA MUNHOZ (REQUERENTE)

LARA BETANIA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANY LEITE RAMOS OAB - MT22793/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca de petição de ID 28038410.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001898-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (EMBARGADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGADO)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Embargos de Terceiros PJe nº1001898-27.2020.8.11.0041 Pendente à 

Ex.Entr. de Coisa Certa PJe nº1041629-64.2019.8.11.0041 VISTOS, 

CADASTREM-SE os advogados dos Embargados para recebimento da 

intimação nos termos do artigo 677,§3º do CPC. INTIME-SE a parte 

Embargante, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos o comprovante de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Saliento que em caso de pedido de gratuidade da justiça, 

deverá juntar elementos de prova que comprovem fazer jus ao benefício 

(última declaração de imposto de renda, holerite, CTPS, etc...), sob pena 

de indeferimento do eventual pedido de gratuidade, ou extinção do feito 

sem resolução do mérito no silêncio do Embargante. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise de pedido com urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001919-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCAS MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001919-03.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira. Saliento que, a 

representação legal dos pais em relação aos filhos, inclui o custeio dos 

mecanismos de defesa judicial dos interesses dos menores. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A 

INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a 

Declaração de Imposto de Renda atual, acrescentando o que melhor lhe 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade de 

recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. Atente-se o Requerente que, o valor da causa 

deve representar a totalidade da pretensão econômica e a tutela de 

urgência deverá ter a presença concomitante dos requisitos legais 

correspondente ao instituto eleito. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051572-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO NOVA GERACAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte requerente para, no prazo 

legal, juntar nos autos comprovante de pagamento e a guia pública de 

diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001956-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FANAIA BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALMEIDA LOPES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026039-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SANTOS ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046678-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NASCIMENTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051236-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRUAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/06/2020, às 09:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002000-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

ALUANNA MENDONCA OAB - 286.257.768-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

 

Certifico que, designo o dia 11/05/2020, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 713860 Nr: 7000-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELY MIRIAM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 921, §§1º e 2º do CPC, 

DETERMINO a SUSPENSÃO da presente EXECUÇÃO por TÃO SOMENTE 

01 (UM) ANO, ficando também suspenso o PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE, ficando desde já a parte Exequente cientificada de que 

findo o prazo e não havendo qualquer manifestação que resulte na efetiva 

penhora de bens, a contagem do prazo de prescrição intercorrente 

previsto no art. 921, §4º, tem início automaticamente.Para fins de 

regularização do acervo dos processos pendentes de “baixa definitiva” 

(ofício circular n.36/2019-CCGJ), e, em consonância ao Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT deverá o processo AGUARDAR em ARQUIVO (código de 

lançamento no Apolo 10228) o transcurso do prazo da prescrição 

intercorrente.Caso postulado, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE 

CRÉDITO/PROTESTO, nos termos do artigo 517 do CPC, observando-se 

também o disposto no artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, 

devendo constar na respectiva certidão a data do trânsito em julgado da 

sentença constitutiva do crédito exequendo, cuja cópia deverá ser juntada 

nestes autos.Consigno que não serão admitidos pedidos de reiteração de 

busca via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), 

sem que a parte Exequente demonstre a modificação da situação 

econômica do executado, cujo pedido de retomada da execução deverá 

ser feito por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito 

expedida e outros documentos de que disponha, independente de novo 

recolhimento de custas, nos termos da parte final do §2º do artigo 921 e 

do artigo 8º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.Preclusa a via recursal, os 

autos deverão ser enviados ao Cartório Contador/Distribuidor para os fins 

previstos no art. 3º do referido provimento.Inexistindo ulteriores 

deliberações, promova-se o arquivamento dos autos, sendo vedado o 

fornecimento de certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do 

débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 

84/2014-CGJ).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de 

outubro de 2.019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030156 Nr: 36851-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRIMBALDI DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Inexistindo ulteriores 

deliberações, promova-se o arquivamento dos autos, sendo vedado o 

fornecimento de certidão negativa ao devedor até a efetiva quitação do 

débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, p.u. do Provimento 

84/2014-CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 249290 Nr: 16586-02.2006.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS DA ROCHA COPOBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT, VALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669

 PROCESSO CÓDIGO N.249290

VISTOS,

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar 

quanto aos pedidos e documentos juntados pela parte Requerida as fls. 

1321/1326, sob pena de anuência tácita.

Após, voltem conclusos para decidir os Embargos de Declaração de fls. 

1.289/1.298 e 1.299/1.305.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1053556 Nr: 48167-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALUCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A - ÁGUA VIVA 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES 

FERREIRA, IBICABA AGRO PASTORIL LTDA, M. G. EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, G. W. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, HUAIA 

MISSU AGROPECUARIA S/A, SONIA MARIA DA COSTA ANDRADE POZETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO UGEDA - 

OAB:2958-A/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 Processo Código nº 1053556

VISTOS,

DEFIRO o pedido formulado as fls.580/581.

 Expeça-se o necessário para exclusão do nome da Empresa MALUCA 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A – ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS, 

junto ao Cartório Distribuidor e demais sistemas integrados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de DireitoProcesso Código nº 1053556

VISTOS,

DEFIRO o pedido formulado as fls.580/581.

 Expeça-se o necessário para exclusão do nome da Empresa MALUCA 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A – ÁGUA VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS, 

junto ao Cartório Distribuidor e demais sistemas integrados.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092860 Nr: 7441-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECMON MONTAGENS TÉCNICAS INDUSTRIAIS LTDA, 

CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 
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GARCIA - OAB:15.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242289, LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pela Autora TECMON MONTAGENS TÉCNICAS INDUSTRIAIS 

LTDA, representada por CLOVIS ANTONIO BEZERRA DE FRANÇA em 

desfavor de CAB - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PUBLICO DE ÁGUA E 

ESGOTO para fim de confirmar a liminar de fl. 35.Em razão da 

sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na 

proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte 

adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.Transitado 

em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

18 de dezembro de 2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344652 Nr: 15104-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/O, Leandro Amorim da Costa - OAB:23486, VITOR LIMA 

DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:4710/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folha 322.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 840344 Nr: 44746-90.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN MOREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO DE BARROS BOMFIM - 

OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152.165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 840344

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 460/478, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802237 Nr: 8700-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO GREGÓRIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 PROCESSO CÓDIGO N.802237

VISTOS,

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte 

Executada as fls. 497/499, porquanto na decisão de fls. 421/423 já consta 

expressamente a observação do termo final para incidência dos 

consectários legais para atualização do crédito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 453188 Nr: 25143-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO, HELAINE 

GASPARELO DA SILVA, HELIO MALUF, JUNZI SETOGUTTI, LUCIA SALETE 

PAZDZIORNY, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, PAULO FUZETTI, MARIA 

JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, OLIMPIA LUZIA BURGHI, SANDRA LUCIA 

ESQUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGAR DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.600-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Processo Código n. 453188

VISTOS,

RECONHEÇO DE OFÍCIO a ocorrência de OMISSÃO no dispositivo da 

sentença de fls. 451, no que tange a extensão dos efeitos da 

homologação do acordo de fls. 449/450 firmado somente entre as partes 

acordantes, quais sejam: HELIO MALUF, LUCIA SALETE PAZDZIORNU e 

OLIMPIA LUZIA BURGHI.

Desta feita, impõe-se o prosseguimento do feito com relação aos demais 
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Exequentes EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO, HELAINE GASPARELO 

DA SILVA, JUNZI SETOGUTTI, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, MARIA JOSÉ 

PEREIRA DE OLIVEIRA, PAULO FUZETTI e SANDRA LUCIA ESQUINA, por 

não terem participado do referido acordo.

Por conseguinte, revogo a ordem de liberação do valor depositado nos 

autos as fl.147.

CUMPRAM-SE as demais deliberações contidas na decisão de fl.444.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 912155 Nr: 38279-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SAULINA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Certifico que encaminho a intimação da parte executada para, no prazo 

legal, promover o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302656 Nr: 14476-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVIA CRISTINA YARED ARATANI, RUBENS HAJIME 

ARATANI, NEUZA UEMURA ARATANI, YOSHIAKI ARATANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR KIELING DE MORAES, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE VICENZOTTO 

- OAB:328.981/SP, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2.883-A/MT, 

FABIO BISKER - OAB:129.669

 Certifico que, procedo intimação da parte autora para, se manifestar 

acerca das fls.883/884.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194090 Nr: 7748-07.2005.811.0041

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CORREA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE BARROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal. 

Manifestar-se acerca do Laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 20111 Nr: 2945-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, SAHARA CRESTANA PEREIRA - OAB:24572/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, nos termos do artigo 200 parágrafo único, c/c os artigos 775, 

924,IV e 925 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA PRESENTE EXECUÇÃO.Custas e despesas processuais 

pela parte Executada. Sem honorários advocatícios em razão do princípio 

da causalidade, nos termos do §10º do artigo 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se.Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2.019.YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 1019-58.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO, 

PATRÍCIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCAPO COOP. AGRIC. PROD. DE CANA DE 

POCONÉ LTDA, RODOLFO GOMES DA SILVA, CRISTOVÃO AFONSO DA 

SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar acerca 

das fls. 777/780.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153935 Nr: 33478-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS BOIADEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE 

a parte Exequente para requerer o que entender de direito, exibindo 

demonstrativo atualizado do débito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138460 Nr: 26780-12.2016.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 1138460

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 121/128, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1414467 Nr: 12161-72.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA, FHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEEJCL, EMK, SMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, MARCELO ZUCKER - OAB:307126

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 1414467

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 372/379, 

não há qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

sopesados todos os argumentos expendidos pelas partes, de tal modo 

que inexistindo fatos novos ou elementos concretos de modo a justificar a 

reapreciação da decisão, a pretensão de reforma deve buscada por meio 

de recurso próprio.

 Cumpre enfatizar que o julgador não está obrigado a aplicar o direito 

conforme a pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da 

Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser justificadamente 

demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para decisão, em perfeita 

adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Portanto, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida nestes autos, 

não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1.022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913967 Nr: 39473-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR, ENILDO DE 

FRANÇA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO FABIANO DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/6546, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - 

OAB:6.389/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 913967

VISTOS,

Em que pese a insurgência da parte Embargante declinada as fls. 147/150, 

inexiste qualquer omissão ou contradição. Concretamente, foram 

analisados todos os fundamentos expendidos pelas partes.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intime-se a parte Requerente para no prazo legal oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação interposto às fls. 152/170, e, em seguida 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observando as 

formalidades legais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795444 Nr: 1776-75.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA 

GARCIA ALVES, VERONICA C. M. BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, TAMARA LARRRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:21.166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA 

COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT, THAMINNE DA SILVA CASTRO - OAB:24.748 MT

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 1.199/1.221, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte 

Apelada (autora)para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799777 Nr: 6205-85.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, MARCELO 

ALVES PUGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANÇOIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MAÍRA NUNES SAFRA - OAB:15.299/MT, MARCELO 

ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12815

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

571/576

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804521 Nr: 10984-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR ANTUNES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANOS ECONÔMICOS

Processo Código n.804521

VISTOS,

 De proêmio consigno que a decisão proferida no Recurso Extraordinário 

n.632.212/SP (Ofício Eletrônico n.4058/2018 oriundo do Supremo Tribunal 

Federal), foi revogada em 09/04/2019, nos seguintes termos:

 “ (...) e reconsidero minha decisão monocrática constante do eDOC 228, 

unicamente em relação à determinação de suspensão dos processos em 

fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e no que diz 

respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Econômico Collor 

II.

Desta feita, determino o regular prosseguimento do feito.

Tendo em vista a discordância manifestada pela parte Exequente as fls. 

181 quanto ao cálculo de fls. 166/179, encaminhem-se os autos à 

Contadoria Judicial.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804530 Nr: 10993-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código nº 804530

VISTOS,

Com efeito, assiste razão à parte Embargante as fls. 191/192 no tocante 

ao erro material no dispositivo da decisão de fl.189/190, eis que 

expressamente reconhecido na fundamentação que o termo inicial para 

incidência da correção monetária é a da data do laudo pericial.

Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração interposto as 

fls. 191/192, e no mérito JULGO PROCEDENTE, a fim de retificar o 

dispositivo da sentença de fl.161 e dos Embargos de Declaração de 

fl.189/190, fixando o termo inicial da correção monetária (INPC) a data da 

confecção do laudo pericial e dos juros compensatórios a partir da imissão 

na posse, sendo este ultimo em 12% ao ano até a vigência da MP 

n.1577/1997, passando a partir da alteração legislativa, a incidir no 

percentual de 6% ao ano.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821559 Nr: 27751-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDOMIRO CHMIELESKI, 

LORENI CHMIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE 

DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 PROCESSO CÓDIGO N.821559

VISTOS,

Intime-se a parte Exequente para manifestar quanto ao petitório e 

comprovante de pagamento de fls. 853/856 juntado pela parte Executada, 

sob pena de concordância tácita e extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772902 Nr: 26026-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR SILVA SETÚBAL, ANTONIO AUGUSTO 

COELHO, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE DIAMANTINO 

AUGUSTO COELHO, ANTONIO AUGUSTO COELHO, EDGARD ROQUE DE 

SOUZA, NELSON MARIANO, JOSE GANDELMAR ABREU LUZ, KARLA 

SOLANGE NADAF VIANA, LEONY JOSE MILAN, MARCELINO DE OLIVEIRA 

FALEIROS, MARIA DA GLORIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, trazer aos autos os dados 

bancários para expedição do alvará determinado no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913489 Nr: 39177-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULLINAM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARCIO VAREIRO - 

OAB:15287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA RADO - 

OAB:12906/MT, LUCAS DE VEXXHI SEVIERO - OAB:22.895, MARCOS 

VINICIOUS N. RAMALHO - OAB:169.590, THAIS REGINA RETORE - 

OAB:12.689-B

 Processo Código nº - 913489

VISTOS,

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes juntado às fls. 242/245 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Nos termos dos artigos 313, II e 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da transação 12/05/2020.

Expeçam-se os ALVARÁS do valor penhorado à fl. 204, R$ 2.541,07 (dois 

mil quinhentos e quarenta e um reais e sete centavos) em favor da parte 

Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 244, e o remanescente 

se houver, a ser creditado em favor da parte Executada, na conta 

indicada às fls. 244/245.

Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Requerente com relação 

ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito e extinto o 

feito nos termos do art. 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 124202 Nr: 11959-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MIGUEL COELHO, SILVÂNIA ALVES DE 

SOUZA COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MÁRCIO JULIANO DA 

SILVA, AGOSTINHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Processo Código n.124202

VISTOS,

Da análise dos argumentos declinados pelas partes verifico que não 

assiste razão aos Exequentes, porquanto embora o cálculo da contadoria 

judicial não tenha levado em consideração o valor discriminado no laudo 

de fls. 707/751 inerente ao custo de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

dano material, a decisão de fls. 831/832 que liquidou o cálculo apenas 

homologou o valor da avaliação dos imóveis a serem indenizados.

Isto porque o dano material pleiteado na exordial e que foi abarcado na 

sentença não contemplou eventuais custos com mudança dos Exequentes 

do local, mas tão somente a indenização relativa ao valor venal de cada 

um dos imóveis.

 A par disso, entendo descabida a aplicação de multa em desfavor da 

parte Executada, bem como o pedido de execução no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para cada parte Exequente a título de 

ressarcimento de custo com mudança.

Quanto ao prazo para desocupação dos imóveis, a decisão que 

homologou o valor da execução foi prolatada em 13/09/2018, fixando 

prazo de 60 dias para desocupação voluntária a partir do pagamento da 

indenização, cuja importância já foi levantada pelos Exequentes há mais 

de 01 (um) ano, não merecendo guarida a justificativa para o 

descumprimento da ordem judicial a simples existência de valor 

remanescente a ser pago, seja por ser ínfimo como também por não estar 

expressamente consignado no título.

 Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pela parte Executada as fls. 871 

e determino a expedição de mandado de imissão na posse dos imóveis, 

conforme já determinado na decisão de fl.831/832, sob pena de configurar 

litigância de má-fé.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778406 Nr: 31810-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSGRANCAP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ISLAN LEITE CHAVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825, RODOLFO 

FERNANDO BORGES - OAB:13.506/MT, RODRIGO FARIA GARDIN - 

OAB:8849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação do advogado RODRIGO FARIA GOMES, 

para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818253 Nr: 24631-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K-3 CONSTRUÇÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, EDÉSIO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, procedo intimação da parte autora para no prazo legal 

apresentar calculos atualizados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326040 Nr: 25715-94.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABADIA BARROS MACIEL LEMOS DOS 

SANTOS, NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA, TEÓCLES ANTUNES 

MACIEL NETO, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, SERGIO ADIB 

HAGGE, FELICIO CARLOS LEMOS DOS SANTOS, HUGO PEDRO BARROS 

MACIEL CORREA, RITA DE CÁSSIA MENDONÇA PLECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - OAB:3098/MT, 

OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229, SERGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5703/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 25715-94.2007.811.0041 – Código: 326040

 VISTOS,

 No caso dos autos, em que pese a insurgência da parte 

Autora/Embargante de fls. 855/858, entendo que não lhe assiste razão, 

porquanto à simples leitura das questões ventiladas, verifica-se que dizem 

respeito ao mérito da demanda e à reapreciação da decisão, para o qual 

não se prestam os embargos de declaração.

 O Embargante aduz que houve omissão na sentença de fls. 849/853, 

quanto à analogia aplicável, quanto à inaplicabilidade do art. 178 do CC/02, 

quanto ao momento em que seria possível ao Embargante reclamar contra 

a situação antijurídica, alegando ainda falta de fundamentação.

Ocorre que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos 

os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que 

o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que 

conduzam à solução da controvérsia, o que aconteceu no caso em 

questão.

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327789 Nr: 738-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETH ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO DA SILVA TAQUES 

JUNIOR - OAB:8463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 Certifico que encaminho intimação do advogado KESLEY VINICIUS 

GONÇALVES NUNES , para devolver os autos em cartório, no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 402921 Nr: 34924-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA, 

DANIELE FIGUEIREDO DE MENDONÇA, JUNYOR FIGUEIREDO DE 

MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA CEZARIO - 

OAB:22464/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Processo Cód.402921.

VISTOS.

1) INDEFIRO o pedido formulado pela r.causídica subscritora da petição de 

fls.544/545, pelos fundamentos lançados na decisão de fls.350/351. 

ADVIRTO aos representantes postulatórios constituídos pelos Executados 

que, o não cumprimento das normas processuais e éticas que versam a 

renúncia dos poderes outorgados, implicará em comunicação imediata ao 

órgão de classe, para apuração de eventual infração profissional.

2) DEFIRO o pedido de adjudicação (fls.345/347, reiterado às fls.558) dos 

direitos possessórios e reais sobre o imóvel, penhorado e avaliado às 

fls.241/254, em favor da Exequente, pelo valor da avaliação.

Decorrido o prazo de 05(cinco) dias da publicação desta decisão no DJE, 

in albis, EXPEÇA-SE o Auto de Adjudicação, conforme dicção do artigo 

877, caput, e §1º, do CPC, ficando desde já deferido o emprego de força 

policial caso seja necessário (artigo 782, §2º do CPC).

3) Considerando a imissão na posse inerente ao procedimento de 

adjudicação imobiliária, declaro prejudicado o pedido formulado pela 

Exequente às fls.557.

4) Após perfectibilizada a adjudicação, com a expedição da Carta a que 

alude o artigo 877, §1º, inciso I e §2º, do CPC, MANIFESTE a Exequente o 

seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias, apresentando o demonstrativo 

atualizado do débito remanescente, em igual prazo.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164020 Nr: 37561-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CANDIDO NISVALDO FRANÇA 

COELHO - OAB:, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, RODRIGO LEITE DE 
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BARROS ZANIN - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pelo 

Autor JOSÉ CAMPOS em desfavor de CAB - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PUBLICO DE ÁGUA E ESGOTO para fim de confirmar a tutela 

de fls. 39/41 e:(i) DECLARAR a nulidade das faturas de fl. contestada nos 

autos, referente aos meses 07/2016 e 08/2016;(ii) DETERMINAR a 

cobrança do valor correspondente consumo mínimo, limitado a 10m³, para 

o mês 07/2016 e subsequentes;(iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.CONDENO a 

Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).Transitado em 

julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT)Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

18 de dezembro de 2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 810486 Nr: 16977-10.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:OAB-6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 1.010, § 1º do 

CPC, intimando a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao 

Recursos de Apelação de fls. 500/511 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802777 Nr: 9243-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE SOARES DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE BERNARDINI - 

OAB:242.289-SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - 

OAB:199.085SP

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para no prazo legal, 

manifestarem-se acerca dos honorários Periciais. Conforme petição de fls. 

345/347.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701539 Nr: 36160-69.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE BARROS CAMARGO ME 

CAMARGO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL COSTA 

LEITE, para devolução dos autos nº 36160-69.2010.811.0041, Protocolo 

701539, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016687 Nr: 30432-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORO SANTOS 

NERY-UNIJURIS - OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELE ALVES CARDOSO - OAB:7725 MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078036 Nr: 221-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo nº 221-18.2016.811.0041 – Código: 1078036

 VISTOS,

 No caso dos autos, em que pese a insurgência da parte 

Autora/Embargante de fls. 187/190, entendo que não lhe assiste razão, 

porquanto à simples leitura das questões ventiladas, verifica-se que dizem 

respeito ao mérito da demanda e à reapreciação da decisão, para o qual 

não se prestam os embargos de declaração.

 O Embargante aduz que houve omissão na sentença de fls. 182/186, pois 

não foi apreciada a alegação de fl. 101 que o contrato entre as partes 

estava em pleno vigor até 03/07/2015, alegando ainda que a sentença, ao 

excluir a invalidez causada por doença profissional da cobertura do 

seguro, não enfrentou as alegações do Autor.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo autor, o julgador não está 

obrigado a aplicar o direito conforme a pretensão das partes, mas sim de 

acordo com os ditames da Lei, e o seu livre convencimento, que deve ser 

justificadamente demonstrado, em suas razões de decidir, como ocorreu 
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no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa, em 

perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do Código de 

Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento, providência descabida por essa 

via.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928040 Nr: 48245-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TANAKINHA LTDA, YASSUHIRO 

TANAKA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JÚNIOR - OAB:128 515 OAB/SP

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793348 Nr: 47441-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR BEZERRA SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULEICA FERNANDES JORGE, JUSSARA 

MARIA CHAVES AYRES, ESPÓLIO DE MARDEN MORAES AYRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO BEZERRA SÁ - 

OAB:14.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT 11.794, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 Código: 793348

Vistos, etc.

Pretende o requerente a devolução do prazo recursal, aduzindo para 

tanto, que ficou impedido de manejar recurso da sentença proferida as fls. 

388/393, em razão de problemas de saúde.

Em face do Atestado Médico apresentado pelo requerente as fls. 397, que 

comprova o impedimento (justa causa) alegado, com fulcro no artigo 223, 

§§ 1º e 2º do CPC, DEFIRO o pedido de fls. 395/396, restituindo ao Autor o 

prazo recursal, que fluirá a partir da publicação desta decisão.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1117376 Nr: 17634-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA TERESA DE CAMARGO GAIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDO FURTADO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVETE MIYUKI FUTIMOTO - 

OAB:16627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1117376

Vistos,

Nesta ação a parte requerida não foi localizada para ser citada no 

endereço indicado nos autos, vindo a parte autora requerer a diligencia do 

Juízo para fins de localizar o endereço da parte requerida (fls. 68).

Procedida a busca de informações cadastrais junto a Receita Federal, via 

Sistema Infojud quanto ao endereço do requerid, sendo encontrado um 

novo endereço, conforme espelho da consulta anexada nos autos.

Posto isso, determino que se anote nos autos o novo endereço da parte 

requerida, a seguir, cite-se a parte requerida no novo endereço, conforme 

determina a decisão de folhas 31, consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 861372 Nr: 2826-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MARCELO KABALAN SALLON GHANHEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETYENE EMILIE DE SOUZA OLIVEIRA, EDER 

AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA, CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 861372

Vistos,

 Trata-se de execução de acordo, onde a primeira (Etyene) e a terceira 

(Conceição) executada, não foram intimadas do cumprimento de sentença, 

por não terem sido localizadas nos endereços indicados nos autos.

A parte exequente em manifestação vem requerer ao Juízo a realização 

de busca eletrônica para fins de encontrar os endereços das executadas 

não intimadas (fls. 105/106), alegando que não obteve existo nas buscas 

por ele empreendidas.

Defiro o pedido do exequente, formalize a busca de endereço da primeira 

e terceira executada junto ao sistema infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto ao Sistema 

Infojud, quanto ao endereço das executadas, sendo encontrado um novo 

endereço, conforme espelhos das consultas anexados no feito.

Posto isso, determino que se anotem nos autos os novos endereços das 

executadas, a seguir cumpra-se o despacho de folhas 92, conforme já 

determinado, para posterior prosseguimento do feito.

 Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1048613 Nr: 45762-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BALDUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

LAURINDO RIBEIRO, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, GUIOMAR ALVES MARTINS - OAB:12316/MT, Laudelina 

Ferreira Torres - OAB:13361

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 260/262. Foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127630 Nr: 22014-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE HEFFEL SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 Processo Código nº1127630

VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte Ré às 

fls.129, alegando que a sentença de fls.122/128 não teria distribuído a 

sucumbência reciprocamente, devendo ser modificada.

Certificada a tempestividade dos embargos às fls.131.

Instada a se manifestar, a Embargada/Autora apresentou contrarrazões 

às fls.138/139, pugnando pela improcedência dos embargos de 

declaração.

DECIDO

Entendo que não merecer guarida a insurgência da Embargante, porquanto 

à simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação 

da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento através de via transversa.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1169807 Nr: 40096-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS JEFFERSON PEREIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:18052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: renato chargas correa da 

silva - OAB:8.184A

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 Processo Código nº1169807

VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte Requerida 

às fls.130/133, alegando a necessidade de reforma da sentença proferida 

às fls.124/129, que não teria distribuído a sucumbência reciprocamente e 

desconsiderado o cumprimento da tutela provisória deferida.

Certificada a tempestividade dos embargos às fls.134.

Instado a se manifestar, o Embargado/Autor apresentou contrarrazões às 

fls.135/138 pugnando pela improcedência dos embargos de declaração.

DECIDO

Entendo que não merecer guarida a insurgência da Embargante, porquanto 

à simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação 

da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento através de via transversa.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011658 Nr: 28270-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE GERALDINI DAL 

BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU RODRIGUES AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - OAB:, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A

 Código: 1011658

Vistos, etc.
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Pretende o exequente o cancelamento do Ofício expedido as fls. 603, 

enviado ao Cartório do 1º Ofício de São José do Rio Claro/MT, para baixa 

da penhora anotada às margens da matrícula 6756, argumentando que o 

referido expediente foi confeccionado por equívoco.

No entanto, à vista do Termo de Acordo de fls. 524/538, itens 02.02.02 e 

08.05, extrai-se que o citado ofício não apresenta qualquer equívoco, eis 

que em conformidade com os termos da avença firmada entre as partes, 

homologada as fls. 568.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 605/606. Aguarde-se o 

cumprimento integral do acordo.

 Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813179 Nr: 19660-20.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DALLA BERNARDINA, MICHELE ATILIO 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COSTA MARQUES 

MUNHOZ - OAB:10485, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:5933-B, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772948 Nr: 26077-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE BOLETA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13.546/MT, GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - 

OAB:20.683

 Certifico que encaminho a intimação da partes para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 766247 Nr: 18994-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIL EL HAGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA MARIA SCARDINI DE BARROS, ESPÓLIO 

DE GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 Código: 766247

Vistos, etc.

Constatado o equívoco no lançamento virtual da decisão de fls. 453, foi 

procedida a inserção da decisão correta, com o cancelamento do 

expediente erroneamente inserido no Apolo.

Outrossim, à vista dos pedidos elencados as fls. 454/461, a penhora de 

eventuais bens que guarnecem a residência dos executados já fora 

deferida na decisão de fls. 420. No entanto, em face do falecimento de um 

dos executados, a diligência deverá cingir-se aos bens de propriedade da 

executada LEIA MARIA SCARDINI DE BARROS. Expeça-se o necessário.

No que tange ao pedido de penhora do imóvel indicado as fls. 396, 

primeiramente apresente o credor a certidão atualizada da matrícula do 

imóvel, a fim de comprovar que o mesmo pertence aos devedores. Fixo o 

prazo de 05(cinco) dias.

Por fim, informe o credor, em igual prazo, se promoveu a habilitação de 

seu crédito nos autos do inventário (fls. 452).

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 77925 Nr: 7770-70.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIREL - CONSTRUTORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALAL DIB - OAB:4752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365603 Nr: 3706-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FABIAN COIMBRA 

CASADO - OAB:44753/PR, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHÜTZ - 

OAB:122124-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 
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assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132592 Nr: 24116-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA BARBOSA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDILEY ORTELHADO AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - OAB:4531

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

110/116.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81970 Nr: 9150-31.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AMARILDO SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COXIPÓ TRANSPORTES URBANOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5725, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4.839-A/MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO (PROC. MUNICIPAL) - 

OAB:8.495/MT

 Ante ao exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, ante a 

ocorrência da prescrição intercorrente, o que faço com amparo no art. 

487, II, 921, § 5º e 924, V, todos do Código de Processo Civil.Custas pelo 

executado. Em atenção ao princípio da causalidade, deixo de condenar o 

exequente em honorários advocatícios, uma vez que, inobstante o 

reconhecimento da prescrição, a parte executada deu causa à 

distribuição desta ação.Transitada em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2019.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115870 Nr: 16960-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1115870

Vistos,

Trata-se execução de Título Extrajudicial, onde a parte executada não foi 

citada, por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

Em manifestação a parte exequente vem requerer diligencias ao Juízo 

para localização do paradeiro do executado, alegando que não obteve 

êxito nas diligencias empreendidas com tal finalidade.

Solicitada as informações cadastrais quanto ao endereço da parte 

executada junto a Receita Federal via sistema Infojud, sendo encontrado o 

mesmo endereço indicado nos autos, conforme espelho da consulta 

anexada nos autos.

Posto isso, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 41, 

oficie-se a Energisa e a Aguas de Cuiabá, solicitando informações quanto 

ao endereço da parte executada, no prazo de cinco dias, sob pena de 

desobediência.

Anexadas as informações solicitadas, diga a parte exequente em cinco 

dias, e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1151777 Nr: 32469-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VINHAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1151777

Vistos,

 Trata-se de execução de Titulo Extrajudicial que a executada devidamente 

citada (fls. 38), não pagou a dívida, e a parte exequente não logrou êxito 

em localizar bens pertencentes a parte executada, vindo requer a 

intimação da executada para indicar bens a penhora.

Não havendo comprovação do pagamento da dívida nos autos, defiro o 

item I do pedido formulado as folhas 54/55, intime-se da parte executada 

para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora 

e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena 

de aplicação da sanção prevista no referido artigo, com a redação dada 

pela Lei nº 13.256/16.

Consigne-se, que caso não o faça será apenado com multa de dez por 

cento (10%) do valor atualizado do débito exeqüendo, que será revertido 

em favor do exeqüente, exigível na própria execução, conforme 

preconizado pelo artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Indicados os bens pela executada, diga a parte exequente e, voltem-me os 

autos conclusos.

Intime-se a parte executada.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1011234 Nr: 28110-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA CRISTINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 1011234

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Judicial a parte executada não foi citada e a 

parte exequente pretende a constrição de ativos financeiros de 

propriedade da executada – arresto, conforme pedido formulado as folhas 

90/93, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, tratando-se de arresto para que não haja alegação de 

existência de valor excessivo no cálculo apresentado pela parte 

Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do 

valor correto da execução, e em seguida, manifeste-se o exequente em 

de 10 (dez) dias, após, voltem os autos conclusos para apreciação.

No caso, a Busca de Veículos realizada no Detran, via Sistema Renajud, 

obteve resultado negativo, por não encontrar registro de veículo em nome 

da parte executada, conforme relatório anexado nos autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 860385 Nr: 2047-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LOPES FERNANDES - 

OAB:176741/SP, GISELE CASAL KAKAZU - OAB:213.416/SP, LUCIANA 

NAZIMA - OAB:169451/SP, LUIS CLAUDIO KAKAZU - OAB:181475 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 860385

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial que a parte exequente vem aos 

autos requerer a busca de bens em nome da parte executada, junto a 

Receita Federal.

No entendimento pacificado no STJ, a expedição de ofício à Receita 

Federal em busca de bens, só é admitida excepcionalmente, 

justificando-se tão somente, quando demonstrado nos autos, que o 

exequente esgotou todos os meios de diligências extrajudiciais disponíveis 

para localizar bens da parte executada, o que não se enquadra no 

presente caso.

Diante do exposto, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 

153.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de cinco dias, promover as 

diligências necessárias a fim de suprir a falha existente nos autos, 

indicando bens de propriedade da parte passíveis de penhora, ou outra 

inda providência apta ao regular prosseguimento do feito

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 902975 Nr: 32056-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY R. DE ARRUDA ME, JUSSINEY 

ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELA TOBIAS 

DAMASCENO E SILVA - OAB:17022

 Processo nº 902975

Vistos,

A parte exequente pretende em primeiro lugar a constrição de ativos 

financeiros de propriedade da parte executada conforme pedido 

formulado as folhas 112, a fim de assegurar o cumprimento da obrigação 

objeto da lide.

 Todavia, considerando o disposto no art. 10 do CPC, que impõe a 

observância ao contraditório, segundo a qual “O Juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não 

se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda eu se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, antes da análise do pedido 

para efetivação da constrição financeira, a fim de que a ordem de 

indisponibilidade não enseje margem para discussão quanto a seus limites 

e forma de execução, determino:

 A INTIMAÇÃO da parte Exequente para no prazo de 15 (quinze) dias:

 1) Apresentar memória de cálculo atualizada, com discriminação 

pormenorizada da composição do crédito;

2) Indicar a conta bancária sobre a qual pretende que incida o bloqueio de 

ativos financeiros via Sistema BACENJUD ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Com a juntada, INTIME-SE a parte Executada para no mesmo prazo 

manifestar sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que deverá 

declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha de 

cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como quanto 

a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada ou não 

pela parte exequente.

Fica desde já consignado à parte Executada que deverá na mesma 

oportunidade indicar a conta bancária de sua preferência ou efetuar o 

depósito judicial do valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do valor 

incontroverso, sob pena de anuência com as informações prestadas pela 

parte Exequente, bem como, com a utilização do Sistema BACENJUD.

 Na hipótese de alegação de existência de valor excessivo no cálculo da 

parte Exequente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração 

do valor correto da execução, e em seguida, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 10 (dez) dias.

No caso, a parte exequente requer o registro da restrição no Veículos da 

executada, via Sistema Renajud, todavia, o registro deixou de ser 

formalizado em razão do veículo indicado já constar com restrição 

registrada por outro Juizo, conforme relatório anexado nos autos.

 Após, voltem os autos conclusos para apreciação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912168 Nr: 38288-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL - OAB:14.624/MT, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN 

- OAB:12.129-A/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 Processo Código nº 912168

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

exequente vem requerer a Busca no Renajud e na Receita Federal - 

Infojud, para localização de bens em nome da parte executada.

A busca de bens do devedor junto à Receita Federal, é medida extrema, 

justificando-se tão somente, quando esgotados os meios de diligências 

extrajudiciais disponíveis para satisfação da dívida, o que não se 

enquadra no presente caso.

Dessa forma, do pedido formalizado as folhas 89/90, defiro apenas a 

busca de veículos pertencentes ao executado, via Renajud.

Formalize-se a pesquisa no Detran, via Sistema Renajud, para penhora de 

veículos pertencentes a parte executada.

A busca realizada via Renajud, obteve resultado negativo, visto que o 

veículo encontrado cadastrado em nome da parte executada, já consta 

com restrição registrada por outro Juízo, conforme relatório anexado nos 

autos.

 Nos termos da legislação processual a promoção da localização de bens 

do devedor, constitui ônus do exequente, cabendo a este, promover as 

diligências necessárias a fim de localizar de bens livres e 

desembaraçados em nome do devedor, para penhora.

 Posto isso, intime-se a parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o normal andamento desta execução, indicando nos autos bens 

de propriedade da parte executada, para ser penhorado, caso contrário, o 

processo será suspenso, conforme o dispõe o art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354059 Nr: 24456-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CAMARGO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNADETE FATIMA FLORENTINO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 354059

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada não foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado 

nos autos.

A parte exequente em manifestação vem requerer ao Juízo a realização 

de busca eletrônica para fins de encontrar o endereço do executado (fls. 

71/72), alegando que não obteve existo nas buscas por ele empreendidas.

Defiro o pedido do exequente, formalize a busca de endereço da parte 

requerida junto ao sistema infojud.

Procedida a solicitação de informações cadastrais junto ao Sistema 

Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo encontrado o 

mesmo endereço, conforme o espelho da consulta anexado no feito.

Dessa forma, intime-se a parte requerente por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de cinco dias, suprir a falta existente nos autos, promover o 

regular andamento deste feito requerendo o que entender de direito.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 250396 Nr: 17368-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTIVA DOS PRODUTORES DE AMIDO 

DE MANDIOCA - COOPAM, IVAN DOS SANTOS MAGALHAES, 

FRANCISCO SIDNEI GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:OAB/MT 11.003-A

 Código do Processo nº 250396

Vistos,

 Indefiro o prosseguimento do feito executivo nos moldes requeridos pela 

parte exequente às folhas 217/218, em razão do exequente não ter levado 

em consideração as penhoras já efetivadas nos autos ao atualizar o 

débito.

No caso, o cálculo da condenação apresentado as folhas 228, deve ser 

atualizado até a data da efetivação da primeira penhora de folhas 157, 

descontar o valor penhorado para apurar o valor do remanescente, após 

atualizar o remanescente até a data da segunda penhora, descontar o 

valor penhorado, para então atualizar o remanescente até a presente 

data.

Diante do exposto, intime-se a parte exequente para no prazo de dez dias, 

apresentar nos autos a planilha discriminada do saldo remanescente, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento do 

prosseguimento.

Certifique-se nos autos o cumprimento do item II do despacho de fls. 60, a 

seguir voltem-me os autos conclusos, para novas deliberações

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 269125 Nr: 1550-80.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON ANTONIO BORGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT, MARCELA DE SOUZA GARCIA - OAB:11.016/MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 269125

Vistos,
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Trata-se de processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL onde a 

parte Executada foi citada por edital, todavia, até o momento a parte 

Exequente não obteve a satisfação do seu crédito em decorrência da 

ausência de localização de bens passíveis de penhora em nome do 

devedor.

A parte exequente em manifestação vem requerer a suspensão da 

presente execução.

Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 921, §§1º e 2º do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO da EXECUÇÃO formulado pela parte 

Exequente às fls. 165/166, ficando também suspenso o PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE por TÃO SOMENTE 01 (UM) ANO.

Caso postulado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO observando-se o 

disposto no artigo 828 do CPC e o artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.

Para fins de regularização do acervo dos processos pendentes de “baixa 

definitiva” (ofício circular n.36/2019-CCGJ), e, em consonância ao 

Provimento n. 84/2014-CGJ-MT e nos termos do art. 921, §2º (parte final) 

do CPC, deverá o processo AGUARDAR em ARQUIVO (código de 

lançamento no Apolo 10228) o transcurso do prazo da prescrição 

intercorrente.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e não 

havendo qualquer manifestação que resulte na efetiva penhora de bens, a 

contagem do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, 

tem início automaticamente.

Consigno que não serão admitidos pedidos de reiteração de busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), sem que a 

parte Exequente demonstre a modificação da situação econômica do 

executado, cujo pedido de retomada da execução deverá ser feito por 

meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e 

outros documentos de que disponha, independente de novo recolhimento 

de custas, nos termos da parte final do §2º do artigo 921 e do artigo 8º do 

Provimento n. 84/2014-CGJ-MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 407260 Nr: 39399-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCILA TILLMANN PAREJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA RABELO SILVA - 

OAB:16784, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 407260

Vistos,

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada não foi citada por não ter sido localizada nos endereços 

indicados nos autos.

A parte exequente vem requerer a realização de busca eletrônica do 

endereço do executado (fls. 124/125).

Procedida à solicitação de informações cadastrais junto a Receita Federal 

via Sistema Infojud, quanto ao endereço da parte executada, sendo 

encontrado um novo endereço, conforme espelho da consulta anexado 

nos autos.

Posto isso, determino que se anotem nos autos o novo endereço do 

executado.

A seguir, cite-se a parte executada, conforme preconiza o artigo 829, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704480 Nr: 39179-83.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCKAR IND.E COM. DE EQUIP. ROD. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 704480

Vistos,

Nesta Execução de Titulo Extrajudicial a parte executada não foi citada por 

não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

No caso, as informações enviadas pela Junta Comercial do Estado, consta 

o nome e CPF do sócio administrador da executada, assim, determino que 

se formalize busca de informações cadastrais junto a Receita Federal, via 

Sistema Infojud, no CPF do sócio proprietário da executada.

A busca realizada, obteve resultado positivo, sendo encontrado o 

endereço do sócio proprietário da executada, conforme espelho da 

consulta anexada no auto.

Dessa forma, intime-se a parte exequente por seu patrono, via DJE, para 

no prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito, para posterior 

prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735152 Nr: 31496-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULEMAR NERES TEIXEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETI PORTELA - 

OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO 

DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO SERGIO MISSEL SILVA 

- OAB:2972-B/MT

 Processo Cód nº 735152 -

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde todas 

as diligências possíveis para localizar bens do devedor já foram 

efetuadas, sem obtenção de êxito, razão pela qual, defiro a busca de 

informações requeridas pelo exequente de folhas 182.

 Formalizado a pesquisa junto a Receita Federal, via sistema on-line 

Infojud, a fim de levantar informações sobre a existência de bens em nome 

da parte executada, todavia, as tentativas foram frustradas, em razão da 

parte executada não haver apresentado na Receita Federal, nos últimos 

três anos, as respectivas declarações de imposto de renda, e para fins de 

economia foi imprimido apenas um espelho das consultas realizadas, que 

segue anexada no feito.

 A existência de bens penhoráveis é pressuposto essencial para 

continuidade da execução, assim, não sendo localizado de bens 

pertencentes a parte executada e não havendo indicação de outros bens 

pelo exequente, fundamentado no que dispõe o artigo 921, inciso III, §1º e 

§2º do CPC, determino a Suspensão da presente EXECUÇÃO e o PRAZO 
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DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o 

processo aguardar em arquivo o transcurso do prazo.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que findo o prazo e não 

havendo qualquer manifestação, a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início automaticamente.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e intime-se a parte Exequente 

pessoalmente (via postal com AR), e na pessoa do seu advogado (via 

DJE), para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens 

penhoráveis, sob pena de extinção.

Intime a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 756515 Nr: 8624-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY FABIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, VIAÇÃO VIAJE COM JESUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 756515

Vistos,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, onde a 

parte requerida Viaje com Jesus Ltda, não foi citada por não ter sido 

localizada no endereço indicado nos autos, nem no endereço localizado 

junto ao Sistema Infojud.

Em manifestação a parte autora vem requerer a citação daquela requerida 

por edital.

A citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de todas as 

tentativas possíveis para localização dos requeridos ao teor das 

disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do art. 

258, todos do Código de Processo Civil/2015, sendo perfeitamente cabível 

neste caso, a citação da segunda requerida por edital.

Ante ao exposto, defiro o pedido formulado as folhas 158, cite-se a 

requerida Viaje com Jesus Ltda, por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, devendo constar a 

advertência do art. 257, inciso IV do CPC, bem como as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC.

 Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC, 

decorrido o prazo do edital, certifique-se.

 Em caso de não apresentação de defesa pelos requeridos, em obediência 

ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio como Curador 

Especial a requerida, um dos membros da Defensoria Pública militante no 

Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, pelo prazo legal, 

observando-se o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 183, § 1o do CPC.

Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

 Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador ou 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se a parte requerente

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 395662 Nr: 30611-15.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA BELARMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, JOÃO CESAR FADUL - OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 395662

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial onde constatou-se a 

ocorrência de erro no despacho de folhas 107.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 463, que o juiz, pode 

e deve corrigir de ofício inexatidões materiais constantes da sentença ou, 

analogicamente, em despachos ou decisões.

Partindo desse princípio, chamo o feito à ordem para revogar o despacho 

de folhas 107.

No caso, a parte exequente requer a penhora parcial dos rendimentos da 

parte executada, todavia, deixa de anexar ao o pedido o documento 

probatório necessário, para análise do pedido.

Dessa forma, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, 

trazer para os autos o documento probatório necessário, para posterior 

apreciação do pedido, sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 834-29.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA SEBASTIANA DA CRUZ E SILVA, 

JOILSON CORREA DE AZEVEDO, MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA, 

MARTA HELENA DUARTE DA SILVA, MARCOS AURÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORRÊA DA COSTA - 

OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT

 (...)Ante o exposto, sem maiores delongas, DEFIRO o pedido de 

desbloqueio aviado as fls. 862/866.Considerando que os valores 

bloqueados foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, expeça-se 

Alvará em favor da exequente da quantia penhorada na conta corrente da 

executada EDINA SEBASTIANA DA CRUZ E SILVA (R$109,33); da quantia 

penhorada na conta corrente do executado MARCOS AURÉLIO DA SILVA 

(R$8.149,59); bem como da quantia penhorada na conta corrente do 

executado JOILDSON CORREA DE AZEVEDO (R$ 1.312,35).Ainda, 

expeça-se Alvará em favor do executado MARCOS AURÉLIO DA SILVA, 

do valor de R$5.325,22; bem como expeça-se Alvará em favor do 

executado MARCELO MURILO DE OLIVEIRA LIMA, no valor de R$1.230,13, 

por se tratarem de verbas impenhoráveis (caderneta de poupança). Após, 

intime-se a exequente para apresentar o demonstrativo atualizado do 

débito com abatimento do valor recebido, e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05(cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 18 

de dezembro de 2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 64487 Nr: 3780-71.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ANDRE LTDA, JERSON 

ROCHA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303/SP, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA 

PASSADORE - OAB:6084/MT

 (...) Além disso, também restou decidido que “o termo inicial do prazo 

prescricional na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial 

de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 

um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”. (grifei).E 

ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, considerando o 

disposto no referido acórdão proferido em incidente de assunção de 

competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único do artigo 487 

do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem no 

sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição no prazo 

de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos conclusos para analisar 

eventual implemento da prescrição intercorrente no presente caso, 

ocasião em que será apreciado e decidido o pedido de fls. 

216/217.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398520 Nr: 31826-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca de folhas 382-383.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400193 Nr: 33060-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR PAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 752526 Nr: 4383-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

BRANDÃO DE ASSUMPÇÃO SILVA - OAB:11.065-A

 Processo Código nº – 752526

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 272/273 propugnou pelo levantamento do valor 

remanescente depositado pela parte Requerida às fls. 240/244.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor remanescente depositado à fl. 244, em favor 

da parte Requerente a ser creditado na conta indicada à fl. 273 em nome 

do R. causídico da parte Requerente.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 752526 Nr: 4383-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

BRANDÃO DE ASSUMPÇÃO SILVA - OAB:11.065-A

 Processo Código nº – 752526

VISTOS,

A parte Requerente às fls. 272/273 propugnou pelo levantamento do valor 

remanescente depositado pela parte Requerida às fls. 240/244.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor remanescente depositado à fl. 244, em favor 

da parte Requerente a ser creditado na conta indicada à fl. 273 em nome 

do R. causídico da parte Requerente.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772860 Nr: 25980-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO BRAGA BUBLITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5.959/MT

 Certifico que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca de folhas 217-219.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 782328 Nr: 35963-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP, UNICASA 

MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, 

MARCELO GAMBOA SERRANO - OAB:172.262, REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

 Processo Código nº782328

VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte Autora às 

fls.435/439 e fls.440/457, alegando cerceamento de defesa na audiência 

realizada às fls.426 e erro material, contradição e omissão na sentença de 

fls.427/434.

Certificada a tempestividade dos embargos às fls.458.

Instados a se manifestarem, as Embargadas/Requeridas apresentaram 

contrarrazões às fls.459/460 e fls.465/466 pugnando pela improcedência 

dos embargos de declaração.

DECIDO

Entendo que não merecer guarida a insurgência do Embargante, porquanto 

à simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação 

da decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração.

 Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela.

 Desta feita, não há que se falar em omissão quando suscitados os 

elementos de convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação 

ao princípio inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões do julgamento através de via transversa.

 ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes 

autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a 

via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls.435/457, mantenho incólume os atos ali impugnados.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784366 Nr: 38163-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMARA ANJOS FERREIRA, JARDSON 

FERREIRA BARBOSA, WILHAMIS BENEDITO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793070 Nr: 47158-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SANTOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINNY NUNES RONDON 

SANTANA - OAB:OAB/MT 22716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das informações juntadas às fls. 180/184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735570 Nr: 31931-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E, E, DILMA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONITOR ENGENHARIA - INSPEÇÃO TÉCNICA 

DE VEÍCULOS LTDA., MARIA NASSARDEM SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALECIANE CRISTINA 

SANCHES DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 14.513, ISAQUE ROCHA NUNES 

- OAB:8.125, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - 

OAB:12.035-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das parte para, no prazo lega, 

manifestarem-se acerca do laudo de fls. 1.195/1.224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 278964 Nr: 5551-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉPOCA FOMENTO MERCANTIL COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILLA MARIA SQUARREZZI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 356517 Nr: 27025-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES SOBRINHO & CIA LTDA, JEFERSON 

MICHEL MENDES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO - 

OAB:8594/MT, JULIANO RODRIGUES GIMENES - OAB:7064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)).E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 242982 Nr: 11450-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FESTAS E ARTIGOS DE ÉPOCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ 

- OAB:11620-B/MT, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:10466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383223 Nr: 18833-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352448 Nr: 22928-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEROCOR TAXI AEREO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO 

- OAB:2676, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 353149 Nr: 23607-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇAO LTDA, 

CARLOS ALBERTO MOUSSALEM, CARMEM CINIRA ANTUNES DA SÁ 

PORTO MOUSSALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIANO MONTEIRO NETO - 

OAB:31142, CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE OLIVEIRA MONTEIRO 

- OAB:183536, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, GABRIELA 

MAIMERI MIELE - OAB:380284, MATHEUS DANIEL XAVIER - 

OAB:363013, PABLO DOTTO - OAB:147434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 353149

Vistos,

 Trata-se de processo de execução de Titulo Judicial, por descumprimento 
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do acordo homologado pela sentença de folhas 43, com penhora 

formalizada nos autos, onde a parte exequente vem requerer o 

chamamento do feito à ordem, requerendo, também pela aplicação de 

multa por ato atentatório à Justiça, ao executado, eis que intimado para 

indicar bens passíveis de penhora (fls. 357), quedou inerte (fls. 110).

 Analisando os autos, constata-se que razão assiste ao exequente no 

pedido formulado as folhas 111/112, eis que, o segundo executado 

(Carlos) não chegou a ser intimado da penhora realizada as folhas 49/57; 

bem como, por não haver no feito, ordem para vinculação do valor 

penhorado via bacen jud (fls. 49/57), e o bem veículo penhorado as folhas 

84, aguarda avaliação, apesar das determinações constante nos autos. 

Ao final o executado intimado para informar a localização do veículo 

penhorado, não se pronunciou no feito.

Diante de todo exposto, chamo o feito à ordem para determinar 

imediatamente a intimação do Executado Carlos Alberto Moussalem da 

penhora efetuada as folhas 49/57.

A seguir, oficie-se Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos, devendo ser indicado no ofício o número do 

ID-Identificador de Depósito gerado na ordem de transferência (fls. 55).

Determino ainda, o cumprimento imediato da decisão de folhas 106, 

avaliando-se o bem penhorado as folhas 84, conforme já determinado.

Quanto ao questionamento do exequente em relação a penhora de 

folhas70/74, a quantia encontrada foi desbloqueada, por ser considerada 

irrisória em relação ao valor da execução, conforme dispõe o artigo 836 

do CPC, que estabelece a não formalização da penhora, quando o seu 

objeto for insuficiente.

 No que tange ao pedido de aplicação da multa por ato atentatório à 

dignidade da Justiça, tenho que o referido pleito procede.

 Com efeito, se intimado o executado a indicar bens penhoráveis, bem 

como, a esclarecer acerca da sua localização e valor, este deixar escoar 

o prazo de cinco dias sem tomar a providência que lhe foi ordenada, 

configurado estará o atentado a dignidade da justiça e cabível será a 

aplicação da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC.

Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer na sanção legal, pois 

as partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional, inclusive na 

execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, é por isso, um ato 

atentatório à dignidade da Justiça, pois, o executado tem o dever de 

esclarecer sua situação patrimonial, no prazo assinado pela intimação 

judicial (cinco dias).

 In casu, devidamente intimado para esse fim as folhas 357, quedou-se 

inerte (fls. 110), deste modo, aplico ao executado a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da execução, por ato atentatório à 

dignidade da Justiça, revertida em proveito do exequente, exigível nesta 

execução.

Por fim, intime-se o exequente para que apresente nos autos o 

demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05(cinco) dias, incluindo a 

multa acima aplicada.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 898367 Nr: 28616-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 03, 

DALVA BETIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY LEVINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10891

 Processo Código nº898367

VISTOS,

 Informações de Agravo de Instrumento n. 1019193-40.2019.8.11.0000 

(fls. 120/122) prestadas nesta data por meio do ofício 81/2019/INFO/GAB.

 Mantenho a decisão agravada (fls. 119) por seus próprios fundamentos.

 A medida liminar recursal foi INDEFERIDA, razão pela qual, determino o 

retorno dos autos à Secretaria Judicial para cumprimento da decisão de 

fl.119.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880960 Nr: 17377-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, MARCOS GIOVANI RICARDO BERNARDI, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI DE OLIVEIRA AZEVEDO - 

OAB:165614, EDNA TEIXEIRA VEIGA - OAB:222.848/SP, PETERSON 

ZACARELLA - OAB:171384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1269519 Nr: 27492-65.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, FÁBIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - 

OAB:19.615/BA, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folha 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046498 Nr: 44606-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECP, ADIENE BORGES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20171/O, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 243/244.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1020778 Nr: 32315-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH GLIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, NATASHA MAIA TEIXEIRA - OAB:7933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo intimação da parte executada para se manifestar 

acerca do cálculo apresentado fls. 67/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088228 Nr: 5313-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE BALLEN ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 86469 Nr: 9876-05.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CÉSAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, FABÍOLA PASINI - OAB:5033-OAB/MT, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, VASCO RIBEIRO 

GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)).E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 2948-77.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PERCILIA VIRGILIA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - 

OAB:12216/MT

 (...).E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805590 Nr: 12049-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das informações juntadas às fls. 137/184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 178267 Nr: 25715-02.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VELASQUES & FARIAS LTDA (WESTCOR)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VANDERLÉIA ANDRADE MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 178503 Nr: 25902-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS DE BRITO FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS POMPEU DE BARROS - 

OAB:3.817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 200335 Nr: 17450-74.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÍDIA CORP LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMILTON WEDER FLAVIO, SABINA SILVA DE 

PAULA, NORECIL GARCIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEMAR MARION ZANELLA - 

OAB:8787

 (...)).E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94680 Nr: 11459-25.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO GONÇALVES DE QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRCIO VIEIRA NETO 

- OAB:15948, VITOR ARTHUR GALDINO - OAB:13955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - 

OAB:13256, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT, 

PRISCILA GARCIA MOREIRA - OAB:20.198/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 409-418 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 95913 Nr: 6239-85.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DENILSON POLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 

- OAB:3933, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT, SANTO 

SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 125832 Nr: 13958-45.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL MULTICASA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEKO ARABORI YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - OAB:6621/MT

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 225463 Nr: 32807-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R CAVALCANTE DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elianete Gláucia de Oliveira 

N. Silva - OAB:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 713 de 2237



todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 14308 Nr: 3951-38.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GILBERTO SCORTEGAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, Pedro Ovelar - OAB:2.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 (...).E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27326 Nr: 12321-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)E ainda: 1.4 “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em 

todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua 

observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da 

prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para 

opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. Portanto, 

considerando o disposto no referido acórdão proferido em incidente de 

assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do parágrafo único 

do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes para se 

manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência da 

prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 830846 Nr: 36539-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BENEDITA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A, SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA, BANKFACIL CONSULTORIA 

FINANCEIRA, CÂMARA DOS DIRETORES LOGISTAS DE CUIABÁ - CDL E 

SERVIÇO DE CADASTRO DE PROTEÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS AYRES DE CAMARGO 

COLFERAI - OAB:OAB/SP: 333.828, MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO 

COELHO - OAB:4.937/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Processo Código n°830846

VISTOS,

INDEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela parte Executada 

BANCO BRADESCO S/A às fls. 434 e 439 para manifestar sobre o cálculo 

da contadoria de fls. 429/431, por não ter corroborado aos autos qualquer 

justificativa plausível para tanto, notadamente por se tratar de mero cálculo 

aritmético sem qualquer complexidade e que já deveriam ter sido 

apresentados por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença de 

fls. 409/412, tal como consignado na decisão de fl.421.

Nesse encalço, considerando a expressa concordância da parte 

Exequente com o montante apurado pela contadoria judicial, e, por ter sido 

elaborado de acordo com o comando judicial, impõe-se a sua 

homologação.

 ANTE O EXPOSTO, homologo o cálculo da contadoria judicial de 

fls.429/431, para reconhecer o valor remanescente da execução em 

desfavor do BANCO BRADESCO S/A a importância de R$ 6.100,01 (seis 

mil e cem reais e um centavo).

Por consequência, considerando que a existência de valor suficiente para 

liquidação do débito representado pela penhora de fls. 403/408, DECLARO 

EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA com relação aos Executados 

COMATI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO 

S/A, nos termos do artigo 924, III c/c art. 925 do CPC.

 EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte Exequente do valor 

remanescente da execução penhorado às fls. 403/408 (R$ 6.100,01) e 

outro do valor excedente em favor do BANCO BRADESCO S/A.

Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10512 Nr: 6515-48.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR LISBOA DE ALBUQUERQUE, SUELY DA 

COSTA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR DA SILVA, SÉRGIO ARÁUJO 

MARQUES, LIRIA AKEMI YAGUINUMA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE 

POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT, MARIA DAS 

GRAÇAS FARIAS MACAU ROLDAN - OAB:5430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6.990/MT, LISIANE PERES DE OLIVEIRA - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB:DEFENS. PÚBLICA, Luiz Ferrúcio Duarte S. Junior - 

OAB:21.273/GO
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISLAINE SILVA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 6515-48.2000.811.0041, 

Protocolo 10512, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835298 Nr: 40476-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILSON ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, OTÁVIO DE PAULA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:13132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT, ROSÂNGELA RODRIGUES PANTALEÃO - 

OAB:6481

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDA 

CRISTINA OLIVEIRA MOURA, para devolução dos autos nº 

40476-23.2013.811.0041, Protocolo 835298, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378988 Nr: 11390-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCAPO COOP. AGRIC. PROD. DE CANA DE 

POCONÉ LTDA, CRISTOVÃO AFONSO DA SILVA, RODOLFO GOMES DA 

SILVA, LUIZ ALBERTO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELBER COSTA 

BAIMA, para devolução dos autos nº 11390-46.2009.811.0041, Protocolo 

378988, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1198673 Nr: 4171-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ADRIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho a intimação para a parte Executada, para no 

prazo legal, manifestar-se sobre o cálculo apresentado, oportunidade em 

que deverá declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar 

planilha de cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332670 Nr: 3557-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVERGINA JESUS DE PINHO, ARETINO CELSO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PEREIRA, JULIO CESAR PEREIRA 

JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9.461-MT, BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - OAB:9461 

MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, MIRO AGOSTINHO DAS 

NEVES - OAB:12.818/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da requerente para no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441432 Nr: 17917-77.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 196 - 201 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434821 Nr: 13730-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELI R. C. I. P.A AUT., BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, DANIEL MEIRELLES FERREIRA - 

OAB:33.506/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 204- 206 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72036 Nr: 2878-55.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozadir Menossi Gardin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maridalva Zucchini, LÁZARO SOARES 

SOBRINHO, VERA LUCI SANTOS SOARES, FAUSTINA DOS SANTOS 

SOARES, CLAUDETE SANTOS SOARES, CLAUDIONICE JOANA SANTOS 

SOARES, CLARICE SANTOS SOARES, Cristovao Santos Soares, CLAIR 

FAUSTINA SANTOS SOARES FURLANETO, CLODOALDO VICENTE 

SANTOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, JOÃO PAULO ZANIN FIORELLI - OAB:13.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814, SABINO DALLAGNOL NETO - OAB:7727 MT

 Certifico o decurso de prazo para o requerente manifestar acerca da 

intimação via DJE nº 10591 publicado no dia 04/10/219. No ensejo 

encaminho intimação do autor para no prazo legal, promover o regular 

andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210746 Nr: 21347-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GALESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA 

- OAB:4.561

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 33487-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GALINDO KRASNIEVCZ, MARIA EMILIA 

KRASNIEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYLEI MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT, CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - 

OAB:18.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da petição apresentada pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538820 Nr: 1169-39.1988.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECONOMICO S/A- CREDITO , FINANCIAMENTO E 

INVEST.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIADORA DE ARROZ PERDIGÃO LTDA, 

EVERALDO DE CAMPOS MELO, SILVINO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - PROC. MUNICIPAL - OAB:3150 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 325

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743341 Nr: 40295-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEXEI DA SILVA CALÇADA, RENATA SALVIONE 

ALVES CALÇADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMAJUL - COOPERATIVA MISTA 

AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, EDMAR VICENTE DA SILVEIRA 

M.E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

LIBERATO - OAB:15205/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772833 Nr: 25951-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DA SILVA LUTIKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:26419/A, JACKSON FREIRE JARDIM SANTOS - 

OAB:123.907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A, YURI DE 

LIMA SANTOS - OAB:188937-MG

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos endereço 

atualizado da parte autora para, que se proceda sua intimação pesoal 

para comparecimento à perícia a ser designada no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814024 Nr: 20497-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BANCORBRÁS DE ADMINISTRAÇÃO E 

NEGÓCIO -CBAN, BANCORBRÁS HOTEIS LAZER E TURISMO LTDA 

-CBTUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR ALBINO PRUDÊNCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA DE LIMA DA COSTA - 

OAB:25812/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER JOSE MENEZES 

ALVES - OAB:13379

 Initmação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos, guia 

pública referente à certidão de crédito requerida no feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865649 Nr: 6097-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido de fls. 138/139

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1069928 Nr: 55364-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO RODRIGUES AMBROZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:OAB/MS 9.982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:13721/GO, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, procedo a intimação das partes para, no prazo legal, 

responderem aos recursos de apelação interpostos às fls. 358/ 367 e 

370/382

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216735 Nr: 25478-31.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMTRAFO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TRANSFORMADORES ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DATALB DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO PAULO FADONI - 

OAB:28961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT, RAFAEL VASQUES 

SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/O, WILLIAN MARQUES SOLANO 

ROSA - OAB:24.395/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 413/414.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247463 Nr: 15048-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ NOGUEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO MILLER MONTEFUSCO, RUI 

PAIVA DANCUR, RUTH MILLER MONTEFUSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11097/MT, OSMAR FERREIRA FONTES - OAB:4317/MT, VICTOR 

HUGO SOUZA - OAB:9.611, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/MT, LUIZ GONZAGA WARMLING - 

OAB:8560/MT, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 278/279.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319747 Nr: 21942-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS ENERGIA S/A, TELEGRAFICA ENERGIA S/A, 

CAMPOS DE JULIO ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTAC AMBIENTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323927 Nr: 24744-12.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COGEFE ENGENHARIA COMÉRCIO E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, GERALDO AURÉLIO FEITOSA, PAULO 

ROGÉRIO FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326588 Nr: 26184-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP, FERNANDO CORDEIRO - OAB:177043/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334538 Nr: 5122-10.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILDON EVARISTO DE MORAES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR, 

TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.363/MT, 

RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 498/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357470 Nr: 27816-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPO BUSINESS EVENTOS LTDA, CARNMEN 

LÚCIA DE VARGAS ZULKE, JULIO CESAR VIEIRA, OTÁVIO JOSÉ DE 

PAULA MOREIRA, WEDERSON CARNEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 183/185.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119937 Nr: 18753-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD SCHMALFUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766790 Nr: 19562-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FILOGONIO JOSE BATISTA, FRANCELINA 

MENDES BATISTA, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, VALDIR MENDES 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:13992-A/MT, LEONARDO FRANCA ARAUJO - OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 271/272. Foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856203 Nr: 58559-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIRLENE DOS SANTOS VILELA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO 

- OAB:12.621 / MT

 Certifio que encaminho a intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883268 Nr: 18725-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

226/253.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408181 Nr: 266-32.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE SILVA UTSCH, A. J. S. U., ELIETE SILVA UTSCH, 

E. V. S. U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLISE BIZZI, TARCISIO MACHADO DA 

ROSA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGÉLICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT, MARIA IZABEL SILVA DA COSTA - 

OAB:12950/MT, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 
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da petição de fls. 690/704

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 455985 Nr: 26955-16.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA CRISTINA DA SILVA PIRES, WALTER 

BENEDICTO RIBEIRO PIRES, JOANIL MARGARETH DA SILVA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO ENGENHARIA LTDA, SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN DE AZEVEDO MAIA - 

OAB:23.947/GO, EDUARDO URANY DE CASTRO - OAB:16539/GO

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerido) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls 

514-522.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046505 Nr: 44609-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLY BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842762 Nr: 46771-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS - CCO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:206.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731755 Nr: 27897-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO & DISTRIBUICAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM DA SILVA NETO, PEDRO WILLIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMOND 

AVELAR - OAB:17630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055206 Nr: 48859-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DA LIMPEZA - ME, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767807 Nr: 20649-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPTRANS-MT - COOPER. DOS TRANSP. AUTON. DE 

CARGAS LÍQUIDAS E DERIVADOS DO EST., NILTON JONAS DA SILVA, 

ELIAS ALEXANDRE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MINERADORA LTDA, JOSÉ VALDIR 

JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:7063/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 388-389.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045997 Nr: 44350-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTUS CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10829 Nr: 11312-04.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

COML. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

METAIS LTDA., ALTAIR GIACOMETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTONIO 

GUANAES SIMOES - OAB:1268-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1097869 Nr: 9640-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 

SAUDE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DA SILVA BRITO - 

OAB:OAB/SP 286.438, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente para manifestar no 

feito. Dito Isto, segue a referida decisão:(...)Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116506 Nr: 17243-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140980 Nr: 27843-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA, BANCO 

LOSANGO S/A, HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA AMBIENTZ COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, 

apresentando o demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado 

nesta sentença, e, após, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) 

para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios 

relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146212 Nr: 30052-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR ROQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162358 Nr: 36894-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 156/157. Foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado 

(requerido) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826198 Nr: 32142-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA DE SOUZA CAMPOS DA SILVA, JESSICA 

CARLA DA SILVA, ERICA CARLA DA SILVA, EDER CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILLIAN POSCA PIVOTTO - OAB:18.634/MT, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 216/217
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905381 Nr: 33817-61.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGG PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME LTDA, EDINEZ 

MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC CUIABÁ INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA, MÉTODO ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES S. ORIONE E 

BORGES - OAB:OAB/MT 4807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347/SP

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911348 Nr: 37741-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERMINO CARDOSO DE SÁ, LUANNA APARECIDA 

EVANGELISTA COELHO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

ZIRLEY FRANÇA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, BRUNO COUTINHO DESTRO - 

OAB:OAB.21.302/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922712 Nr: 45077-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJFDC, BCFDC, CFDS, DKFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJMDFS, MVCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEM MONIQUE LAGE DOS 

SANTOS - OAB:19.280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Intimação das requeridas para, no prazo legal, manifestarem-se acerca 

do recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 928985 Nr: 48721-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. R. CORTEZ & CIA LTDA - EPP, ANTONIO ROBERTO 

CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD JARRETA THOMAZ - 

OAB:38.434

 Certifico que encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

das informações de fls. 163/175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945992 Nr: 58006-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROSELINO SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025599 Nr: 34601-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLA SALDANHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA CORTAT - 

OAB:OAB/MT 18706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10.133, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - OAB:OAB/MT 16.025, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, HELLEN 

KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO 

LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, LUÍZA FERRAZ CARRARA - 

OAB:367749, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10430, 

PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS - OAB:21.585, THAYELLE 

CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - OAB:17623/O, THIAGO DABINER 

FERNANDES - OAB:12049, VÊNDULA LOPES CORREIA - OAB:25.631/O

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1433110 Nr: 15997-53.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 445/446

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756515 Nr: 8624-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY FABIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA, VIAÇÃO VIAJE COM JESUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIAÇÃO VIAJE COM JESUS LTDA, CNPJ: 

08609037000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora busca o judiciário por meio desta ação 

de indenização de danos materiais e morais, a indenização dos objetos 

perdidos no acidente e o pagamento de todas as despesas que o autor 

teve causados pelo acidente. Dá-se à causa o valor de R$ 320.000,00 

(trezentos e vinte mil reais).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 756515Vistos,Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, onde a parte requerida 

Viaje com Jesus Ltda, não foi citada por não ter sido localizada no 

endereço indicado nos autos, nem no endereço localizado junto ao 

Sistema Infojud.Em manifestação a parte autora vem requerer a citação 

daquela requerida por edital.A citação por edital pressupõe o esgotamento 

pelo autor, de todas as tentativas possíveis para localização dos 

requeridos ao teor das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 

257, inciso I, e do art. 258, todos do Código de Processo Civil/2015, sendo 

perfeitamente cabível neste caso, a citação da segunda requerida por 

edital.Ante ao exposto, defiro o pedido formulado as folhas 158, cite-se a 

requerida Viaje com Jesus Ltda, por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme disciplina o artigo 256, incisos I e II do CPC, devendo constar a 

advertência do art. 257, inciso IV do CPC, bem como as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Publiquem-se o edital na forma 

estipulada pelo artigo 257 do CPC, decorrido o prazo do edital, 

certifique-se. Em caso de não apresentação de defesa pelos requeridos, 

em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio 

como Curador Especial a requerida, um dos membros da Defensoria 

Pública militante no Foro local, a quem determino seja dado vista dos autos, 

pelo prazo legal, observando-se o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e 

183, § 1o do CPC.Apresentada a defesa, intime-se a parte requerente 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os 

documentos que eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de 

preclusão. Após, voltem-me os autos conclusos para despacho saneador 

ou julgamento antecipado da lide.Intime-se a parte requerente 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 18 de Dezembro de 2019.Yale Sabo MendesJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCIANA DIAS DE LIMA, 

digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764456 Nr: 17106-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA BASSAN DE AZEVEDO 

BONOMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:8745-E, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da petição de fls. 497/498

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775527 Nr: 28786-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERI MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:12918-E

 Intimação do patrono da parte autora para, trazer aos autos, endereço 

atualizado da parte requerente, para posterior prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1052216 Nr: 47516-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RUFINO DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737026 Nr: 33487-69.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ERNESTO BORGES NETO - 
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OAB:8.224-A, WALBERTO LAURINO DE OLIVEIRA FILHO - OAB:14.050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS CARLOS DE LARA, Cpf: 

22993304100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte requerida para, no prazo legal, proceder ao 

pagamento da condenação que lhe fora imposta em sentença proferida no 

presente feito.

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 737026Vistos,Trata-se de 

processo em fase de Cumprimento de sentença, com 02 (dois) pedidos 

distintos de execução, sendo o 1º relativo aos honorários sucumbenciais 

tendo como exequente o Patrono da parte requerente, e o 2º relativo a 

obrigação de pagar proposto pela parte requerente, ambos em desfavor 

da parte requerida, onde requerem a intimação do requerido para o 

cumprimento da sentença.A sentença proferida nos autos já transitou em 

julgado (fls. 92). Assim, não havendo nos autos comprovação do 

pagamento das condenações, defiro os pedidos formulados às folhas 

93/96 e 98/100. Proceda-se no sistema Apolo a conversão desta ação 

fazendo constar a fase de Cumprimento de Sentença. A seguir, intime-se 

a parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o pagamento da condenação em Honorários, na forma estabelecida 

no artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do CPC. Consigne-se que não 

havendo pagamento no prazo acima estipulado no artigo, incidirá a multa 

de 10% e, ainda, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito executado - § 1º do artigo 523, do CPC.Ocorrendo 

o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao valor 

depositado, sob pena de preclusão. Intime-se na forma determinada pelos 

artigos 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC.Não havendo pagamento, intime-se a 

parte exequente (art. 183, § 1 e 186, § 1º, do CPC, para em cinco dias, 

apresentar nos autos o cálculo atualizado do débito exequendo, incluído 

da multa e os honorários fixados nesta fase de execução, bem como, 

para no mesmo prazo indicar bens a penhora, para posterior 

prosseguimento.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de 

Outubro de 2019.Yale Sabo MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387433 Nr: 23159-51.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDICE DIAS DE MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, 

CENTRO MÉDICO BENEFICIENTE LÍRIO DOS VALES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANÁBRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

423/429.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1164269 Nr: 37659-78.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE NUNES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL ASSISTENCIA S/A ( BB SEGURO VIDA 

EMPRESA FLEX )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMPOS GAMAS - 

OAB:17963-O, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30845, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A

 Certifico que encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 111/112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 442734 Nr: 18635-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, KBA, 

CLEONICE POICHE BENITES DE ALMEIDA, BBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA DO NASCIMENTO, DILMAR 

MEDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626/MT, JOAO BATISTA 

DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 Processo Código nº 442734

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que a parte 

exequente intimada do despacho de folhas 211, vem aos autos requer a 

busca de bens junto a Receita Federal.

Sabemos que cabe ao exequente, promover as diligências necessárias 

para localização do devedor ou de bens a ele pertencente, não devendo 

tal encargo ser transferido ao Judiciário, sem que o credor tenha 

demonstrado o esgotamento das diligências empreendidas com tal 

finalidade.

Ademais, a busca de bens do devedor junto à Receita Federal, é medida 

extrema, justificando-se tão somente, depois de esgotados os meios de 

diligências extrajudiciais disponíveis para satisfação da dívida, o que não 

se enquadra no presente caso

Desta forma, não havendo demonstração nos autos, das medidas 

empreendidas pelo exequente com a finalidade de localizar bens 

pertencente a parte executada, indefiro o pedido formulado as folhas 217.

Cumpra-se na integra a decisão de folhas 211.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 706548 Nr: 595-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA - OAB:10457, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos,

Defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 382/383, 

cumpra-se a decisão de folhas 365, expedindo-se em favor da parte 

exequente certidão de crédito para fins de habilitação nos autos da 

recuperação judicial, conforme já determinado

Caberá a parte exequente informar neste feito, o deferimento de sua 

habilitação na lista de credores nos autos da recuperação judicial da 

empresa executada, para extinção do presente feito, em virtude da perda 

de interesse processual superveniente.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 707035 Nr: 834-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA, MARIA ISABEL 

BARROS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS FERREIRA DIAS, SIMONE RENÉE 

GUERREIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:OAB/MT 14.370, WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 707035

Vistos,

Trata-se de processo, com retificação por fazer no registro do feito, ao 

teor da determinação de folhas 63/64.

 Posto isso, devolvo os autos a secretaria para retificação do registro 

deste feito fazendo constar que se trata de Ação de cobrança, conforme 

determinação folhas 63/64

Anote-se ainda, o novo endereço para citação do primeiro requerido 

indicado as folhas 89.

Após, voltem-me os autos conclusos, para análise do pedido de folhas 

125/126.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 319050 Nr: 21503-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - código nº 319050

Vistos,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde a parte executada – 

ERALDO MEDEIROS, não foi citada, por não ter sido localizada no 

endereço indicado nos autos e nem no endereço obtido junto à Receita 

Federal, via Sistema Infojud.

A parte exequente em manifestação vem requerer a citação da parte 

executada, por edital.

O pedido de citação por edital pressupõe o esgotamento pelo autor, de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil.

Assim, estando no caso, esgotados os meios disponíveis para localização 

da parte executada, presente, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 

do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação do executado por edital.

Posto isso, defiro o pedido formulado AS FOLHAS 99, cite-se a parte 

executada - ERALDO MEDEIROS, conforme preconiza o artigo 829, do 

CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o artigo 256, incisos 

I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, inciso IV do CPC.

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC.

Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a parte 

exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 354224 Nr: 24607-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRAL CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLI - OAB:10579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo código nº 354224

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória convertida em título Judicial, em fase de 

cumprimento de sentença com penhora formalizada nos autos, onde a 

parte executada não foi intimada da penhora.

A parte exequente em manifestação vem requerer a intimação da parte 

executada por edital.

O pedido de citação e ou intimação por edital pressupõe o esgotamento de 

todas as tentativas possíveis para localização da parte requerida ao teor 

das disposições contidas nos artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do 

art. 258, todos do Código de Processo Civil/2015, o que não se enquadra 

no presente caso, por ainda existir diligencias que podem ser realizadas 

com tal objetivo.

Posto isso, indefiro por ora o pedido de intimação da executada por edital, 

tratando-se a executada de pessoa jurídica, determino que se oficie à 

Junta Comercial do Estado, requisitando informações quanto os últimos 

atos Constitutivos da Empresa Requerida, e de seus sócios, no prazo de 

dez dias, sob pena de desobediência.

 Juntadas as informações solicitadas, diga o exequente em cinco dias, 

após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773010 Nr: 26140-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ARLITE OTANO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO CASTANHEIRA - 

OAB:271.763/SP, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial onde a parte executada não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

A parte exequente em manifestação vem informar o novo endereço para 

citação da parte executada.

Anotem-se nos autos o novo endereço informado as folhas 100.

A seguir, cite-se a parte executada no novo endereço, conforme 

preconiza o artigo 829, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929736 Nr: 49151-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL NACIONAL INN CAMPINAS LTDA, GUSTAVO 

HENRIQUE FREGONEZZI MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALITZKI E GALITZKI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, MARIA ODETTE FERRARI PREGNOLATTO - 

OAB:OAB/SP 80.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código do Processo nº 929736

Vistos,

Trata-se de Ação Monitória que teve o mandado inicial convertido em Titulo 

Executivo pela sentença (fls. 58/59), passando o feito a ter 

prosseguimento pelos moldes preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

No caso, a Defensoria Pública que assistia a parte requerida/executada 

vem aos autos informar que deixou de prestar assistência a parte 

executada conforme manifestação expressa da parte executada ao teor 

do documento acostado as folhas 75, onde a executada declara que irá 

constituir advogado.

 Ante ao exposto, anotem-se nos autos o endereço da parte executada 

indicado as folhas 75.

A seguir, a fim de garantir direitos e prevenir eventual alegação de 

nulidade, intime-se pessoalmente a parte executada no endereço indicado 

as folhas 75, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir procurador nos 

autos, sob pena de contumácia, - artigo 112 do CPC.

Diga a parte exequente em cinco dias, para requerer o que entender de 

direito, conforme decisão de folhas 72.

Decorrido o prazo das partes, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1323578 Nr: 14184-25.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL JOSÉ VIEIRA, DELMIRA GAMARRA VIEIRA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, designo o dia 26/05/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102859 Nr: 11658-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA DE ALVARENGA SILVA, VALDEVINO 

DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GOMES DE FREITAS - 

OAB:18613/M T, LUCIANA GOMES DE FREITAS - OAB:14968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1400441 Nr: 9079-33.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARAHEMLA FUZINATO - ALPHA E.V.S, ZARAHEMLA 

FUZINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPHA MALL CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1400441

Vistos,

Zarahemla Fuzinato – E.V.S. e Outros, por sua Curadora Especial - 

Defensoria Pública, interpôs em face de Alpha Mal Cuiabá 

Empreendimentos Imobiliários Ltda, Embargos à Execução.

A intempestividade dos embargos consta certificada as folhas 11, dos 

autos.

É o breve relato.

Decido.

Os presentes embargos devem ser liminarmente rejeitados, por serem 

intempestivos, eis que foram opostos depois de decorrido o prazo legal.

Pela redação da Lei 13.105/15, para oposição dos embargos à execução 

o prazo passou a ser de 15 dias (em qualquer modalidade de execução de 

título extrajudicial), contados na forma estipulada pelo artigo 231 do CPC.

No caso, tratando de Defensora Pública no papel de Curadora Especial o 

prazo é contado em dobro, conforme estabelece o artigo 183, §1º e 186 

ambos do CPC, que no caso, começou a fluir em 02/04/2019, tendo 

expirado o prazo para oposição dos embargos em 17/05/2019, sendo os 

embargos apresentados 14/06/2019, portanto, fora do prazo legal.

 Diante do acima exposto, fundamentado no que dispõe o inciso I do artigo 

918, do CPC, rejeito liminarmente os embargos oferecidos, por serem 

intempestivos, consequentemente julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 485, inciso I do 

CPC.

Decorrido o prazo para recurso, traslade-se cópia desta decisão para os 
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autos de execução, processo em apenso código nº 1163425, 

certifique-se a ocorrência, a seguir, arquivem-se estes autos, com as 

baixas necessárias, dando-se prosseguimento a ação de execução.

P R I C.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 370739 Nr: 7562-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA LÚCIA LOPES DA SILVA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON FAVORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 370739

Vistos,

 Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, defiro o 

pedido formulado pela parte exequente as folhas 93. Expeça-se ofício 

para inserção do nome da parte executada nos órgãos de restrição ao 

crédito, conforme estabelece os §§ 3º e 5º do artigo 782 do CPC, 

observando-se o estabelecido o § 4º daquele artigo.

A seguir, cumpra-se a decisão de folhas 92.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076745 Nr: 58437-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEITE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente MAURO LEITE DE ARRUDA a quantia de, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 18/10/2015 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

09 de Janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1136156 Nr: 25652-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTUNES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:13582/O, WAGNER VASCONCELOS 

DE MORAES - OAB:15.244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 1136156

Vistos,

 Defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 104/106, 

intime-se a parte executada da decisão de folhas 102, por edital, conforme 

dispõe o inciso IV do artigo 513 do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138776 Nr: 26920-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: URBANO SABALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código do Processo nº 1138776

Vistos,

Trata-se de processo com pericia designada no feito, onde a parte 

requerida apresentou impugnação quanto ao perito nomeado nos autos, 

alegando que a perícia deve ser realizada por médico especialista em 

cardiologia, ao final requer a nomeação de um cardiologista para realizar a 

perícia médica.

Considerando as alegações apresentadas pela parte requerida na 

impugnação apresentada as folhas 199/200, quanto ao perito nomeado 

nestes autos (fls. 196), e com fundamento no que dispõe o artigo 468 do 

CPC, destituo do encargo de perito o Dr. João Leopoldo Baçan, o qual, 

deverá ser cientificado desta decisão.

 Dando prosseguimento ao feito, nomeio como Perito Judicial nestes autos, 

a Empresa Forense Lab Pericias - especialista em perícias técnicas 

judiciais, podendo ser encontrada na Rua Leonides de Carvalho, nº 111 - 

Coxipó da Ponte, Cuiabá - MT, 78048-350 - Telefone: (65) 98112-2338, 

E-mail: contato@forenselab.com, para realizar perícia descrita na decisão 

de folhas 171, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se a Empresa Forense Lab, encaminhando cópia da inicial, 

contestação e dos quesitos formulados pelas partes, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar seu interesse na realização da pericia na forma 

determinada na decisão de folhas 164/167.

Aceitando o encargo, dê-se cumprimento integral aquela decisão. Caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 726 de 2237



 Cod. Proc.: 1140630 Nr: 27655-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO JACARANDA, ADRIANO AUGUSTO PIRES 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NORD, CARMEM SILVA CAMPOS 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172787 Nr: 41197-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL COSTA SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente MANOEL COSTA SOBRAL, a quantia de, A) - R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais) da indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Sumula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro qual seja 30/06/2015 (Súmula 

580 STJ); e B) – R$ 1.020,00 (hum mil e vinte reais) a título de valor 

remanescente referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

do desembolso.CONDENO ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773100 Nr: 26231-41.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCELO DA VEIGA CARLOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA- 

CANOPUS, BMW DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298A, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 523/524, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 212130 Nr: 22594-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SCHMALTZ, MILTON CARVALHO, 

MARCIO AUGUSTO GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANDOVAL GONÇALVES, DANUSA 

BALTHAZAR DE ANDRADE GONÇALVES, PAULO FRANCO DE GODOY 

BELFORT, RENATA SANDOVAL GONÇALVES BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099/O, CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:8303/MT, LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - OAB:6230/MT

 Código do Processo nº 212130

Vistos,

 Trata-se de processo de execução, onde a exequente não logrou êxito 

em localizar bens pertencentes a parte executada, vindo nos autos 

requerer a intimação da executada para que indique nos autos bens à 

penhora.

Posto isso, defiro o pedido formulado pelo exequente as folhas 390, 

intime-se a executada, por seu procurador constituído nos autos, vis DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens sujeitos a penhora 

e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes valores, sob pena 

de aplicação da sanção prevista no CPC.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências o executado será 

apenado com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 

exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na própria 

execução, conforme estabelece o artigo 774, parágrafo Único, do CPC.

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 142509 Nr: 27136-61.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzi Maria Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, MANOEL VICTOR 

FERREIRA CAVALCANTI BATISTA - OAB:21199/E, ROBERTO 

CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Processo Cód. nº 142509

Vistos,

 Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado pela parte 

exequente as folhas 193, sob a alegação de que não acesso aos autos 

no prazo determinado.

No caso, verifica-se que o presente feito foi retirado em carga pela parte 

executada durante o prazo concedido ao exequente.

Dessa forma, acolho a justificativa apresentada pela parte exequente as 

folhas 193, concedendo-lhe novo prazo de cinco dias, para cumprir o 

despacho de 191, que começará a fluir a partir da intimação deste 

despacho, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 
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conclusos.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369969 Nr: 6351-68.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANA EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - 

OAB:8138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 929602 Nr: 49075-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ULTRAGÁZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY ELER DA SILVA - ME, KELLY ELER DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES CANUTO - 

OAB:MG 97.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 929602

Vistos,

 Trata-se de processo de execução de título extrajudicial, onde a parte 

exequente requer a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da 

empresa executada.

No caso, o pedido formulado as folhas 81/87, encontra-se 

desacompanhado do documento probatório necessário para análise do 

pedido.

Posto isso, intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias, juntar 

nos autos a certidão simplificada da Empresa executada, emitida pela 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, para posterior apreciação do 

pedido acima mencionado, sob pena de indeferimento.

 Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação do exeqüente, 

voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 715116 Nr: 9313-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DIAS DE CAMARGO-ME, IVONE DIAS 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEMAR SAYD PINTO - 

OAB:18852, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 71511

Vistos,

 Trata-se de processo extinto pela sentença de folhas 81, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer o desentranhamento do Titulo Objeto 

da demanda documentos que instruíram o pedido.

Defiro o desentranhamento dos documentos indicados pela parte 

exequente as folhas 100, devendo estes, serem substituído por cópia, a 

ser providenciada pela parte interessada.

Ressalto que os documentos desentranhados deverão ser entregues ao 

exequente, mediante recibo circunstanciado nos autos, conforme dispõe o 

§ 4º do artigo 336 da CNCG/MT.

A seguir, retornem os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415764 Nr: 3804-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 371.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1432695 Nr: 15891-91.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELLIS DO CARMO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 

RESIDENCIAL SANTORINI, ANA PAULA SILVA E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5.291

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 55/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751612 Nr: 3381-90.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERMAT SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E 

ELETRIFICAÇÕES MATOGROSSENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, no prazo de 

cinco dias, manifestar-se acerca do oficio de fls. 155/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763408 Nr: 15988-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNEIA POLVERINE GOMES, ADÃO TAVARES DE 

SOUZA, CORNELIO JOSE SOUTO, ANTONIO PIO DE ARRUDA NETO, 

ARNALDO VIRGILIO DE OLIVEIRA, EDIO SARTORI, EZENIL BARBOZA DA 

CUNHA, JOÃO BATISTA VILELA FRATARI, JOSÉ CARLOS REIS LEITE, 

JOSÉ JOÃO MIGLIORANZA, JOSEFINA ALMEIDA DE MORAES, LEONILDA 

GRASSI BUSS, LUZIA TAKAHASHI YASHIRO, MARCELO YUJI YASHIRO, 

EURIDICE GOMES DA SILVA, MARTINHO HALMENSCHLAGER, NELSI 

VERONICA TACIO, PATRICIA HATSUMI YASHIRO HOSIDA, VANIRZE 

TEREZINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 889/890. foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autora) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269836 Nr: 2023-66.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA MARIA SOUSA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:12678-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROCHA SILVA - 

OAB:1564, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos 

comprovante da diligência do sr. Oficial de justiça para cumprimento do 

mandado de penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124202 Nr: 11959-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MIGUEL COELHO, SILVÂNIA ALVES DE 

SOUZA COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MÁRCIO JULIANO DA 

SILVA, AGOSTINHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, trazer aos autos, 

endereço exato dos bens objeto da imissão na posse, bem como, a 

diligência do sr. Oficial de justiça para cumprimento da ordem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21384 Nr: 12872-10.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU BOTELHO DE CAMPOS E S/M MARIA 

APARECIDA ABES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRANCISCO FÉLIX E S/M SIMONE 

POMPEO DE CAMPOS FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RODRIGO MÜLLER - OAB:4608-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, DANIEL FRANCISCO FELIX - 

OAB:11.158.B, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Certifico que, tendo em vista o feito encontra-se paralisado há mais de 30 

dias, imotivadamente, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773010 Nr: 26140-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ARLITE OTANO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO CASTANHEIRA - 

OAB:271.763/SP, SYLVIO SANTOS ARAUJO - OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos diligência 

do sr. Oficial de justiça para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782475 Nr: 36120-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍZ OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos diligência 

para que se proceda a avaliação do bem penhorado, bem como, procede 

a retirada do termo de penhora expedido, para sua averbação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790534 Nr: 44582-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PITTARELLO LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 
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OAB:2227-RO, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da petição de fls. 163/169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237878 Nr: 6960-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JABURSAT - JABUR PNEUS RASTREAMENTO DE 

VEÍCULOS LTDA, CAVALHERI APOIO LOGISTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR, LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 

OAB/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 Certifico que, tendo em vista o feito encontra-se paralisado há mais de 30 

dias, imotivadamente, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319050 Nr: 21503-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERALDO MEDEIROS, Cpf: 55249221904, 

Rg: 2.104.064, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial onde a 

parte executada não adimpliu com as parcelas referentes a um contrato 

de mútuo entabulado entre as partes.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$6.016,76 - Valor 

Atualizado: R$6.016,76 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Processo - código nº 319050Vistos,Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial onde a parte executada – ERALDO 

MEDEIROS, não foi citada, por não ter sido localizada no endereço 

indicado nos autos e nem no endereço obtido junto à Receita Federal, via 

Sistema Infojud.A parte exequente em manifestação vem requerer a 

citação da parte executada, por edital.O pedido de citação por edital 

pressupõe o esgotamento pelo autor, de todas as tentativas possíveis 

para localização da parte requerida ao teor das disposições contidas nos 

artigos 256, incisos I e II, 257, inciso I, e do art. 258, todos do Código de 

Processo Civil.Assim, estando no caso, esgotados os meios disponíveis 

para localização da parte executada, presente, a hipótese prevista no § 

3º, do artigo 256 do CPC, sendo perfeitamente cabível a citação do 

executado por edital.Posto isso, defiro o pedido formulado AS FOLHAS 99, 

cite-se a parte executada - ERALDO MEDEIROS, conforme preconiza o 

artigo 829, do CPC, com prazo de 20 dias, nos termos do que dispõe o 

artigo 256, incisos I e II do CPC, constando a advertência do art. 257, 

inciso IV do CPC.Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 

do CPC.Decorrido o prazo do edital, e não havendo manifestação, diga a 

parte exequente em cinco dias, após, voltem-me os autos 

conclusos.Intime-se a parte exequente.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de 

Janeiro de 2020. Yale Sabo MendesJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jorge José Noga Junior, 

digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841483 Nr: 45735-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE NUNES DE AMORIM, ANDRÉ ARAÚJO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPESESP - CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASS. 

DOS SERV. DA FUND. NAC. DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RIBEIRO 

LAMBERTINI - OAB:1751, RAFAEL SALK RUIZ MOZER ROCHA - 

OAB:94228

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744831 Nr: 41922-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO MARIO SANTOS, GONÇALINA FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, MÁRIO LUIZ 

DOS SANTOS, JOÃO DA CRUZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 Certifico que, tendo em vista o feito encontra-se paralisado há mais de 30 

dias, imotivadamente, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737800 Nr: 34321-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

PAULO MENDONÇA INACIO CARDOSO, DANI MARINHO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETI - OAB:4912-O/MT, JOSÉ CLAUDIO DE AGUIAR MARINHO - 

OAB:OAB/PE 39.590, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, 

MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, Rycher Araújo Soares - 

OAB:20.061

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354936 Nr: 25378-71.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA, ABDALA DERZE, LEONINA PAES PROENÇA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMARA APARECIDA 

SANTOS - OAB:4710, WILMARA APARECIDA SANTOS - OAB:4710/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 197/198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10415 Nr: 10277-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA, LUPÉRCIO LOPES 

AQUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, MARIA 

ANTONIA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO 

- OAB:OAB/MT 3.049

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302656 Nr: 14476-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVIA CRISTINA YARED ARATANI, RUBENS HAJIME 

ARATANI, NEUZA UEMURA ARATANI, YOSHIAKI ARATANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR KIELING DE MORAES, MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSE VICENZOTTO 

- OAB:328.981/SP, ANTONIO MONREAL ROSADO - OAB:2.883-A/MT, 

FABIO BISKER - OAB:129.669

 Certifico que encaminho intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das fls. 888/894, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1124438 Nr: 20630-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE GONÇALVES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, HYUNDAI 

MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO SERGIO GUERRISE - 

OAB:10.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do retorno dos autos à 1° instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730476 Nr: 26538-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MENINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Certifico, em complemento a certidão de fls. 284, que onde se lê, laudo 

pericial, leia-se proposta de honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767532 Nr: 20363-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKA DA AMAZÔNIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L SUMPERMERCADOS LTDA ME, L A 

SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MONTEIRO DA SILVA 

MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:6.314, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, LUIS GUSTAVO BANZI 

TONUCCI - OAB:19.000 OABMT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 857481 Nr: 59716-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ARAUJO TRAMARIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945939 Nr: 57963-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA NEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

proceder a retirada de documento expedido nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085687 Nr: 4117-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 72/80 juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444538 Nr: 19587-53.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDEMIR DOBRE, TEREZINHA 

APARECIDA DOBRES, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS BELA VISTA DE NOVA MARILANDIA, TEREZINHA APARECIDA 

DOBRE, JOÃO ROCHA DOS SANTOS, ANACLETO ASSIS SOARES, LUIZ 

DE SOUZA, JEANE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANO DOS REIS 

ALMEIDA, APARECIDO DA SILVA SOARES, CLEBER JEAN DIAS BORGES, 

VIVIANO LIBERATO CONCEIÇÃO, LUIZA DA SILVA MOURA, ARLINDO 

ZAGO, ADILSON CARDOSO ALVES, MAURÍCIA DAMASIO PEREIRA, 

DEVAIR ZAGO, MARCIA CRISTINA G. DOS SANTOS, MARIA DE FATINA 

MARTINS, JOSÉ MARCOS ZAGO, DONIZETE PEDRO DE SIQUEIRA, 

MARCELO SOARES DA CONCEIÇÃO, MARIA DE FATIMA DE ARAÚJO, 

APARECIDO GONÇALVES PEREIRA, GILMAR LUIZ DA SILVA, ANDREIA 

PEREIRA BENA, SIMÃO JOSÉ, FLORIVALDO VIANA SANTOS BRAGA, 

AZENATE FLORÊNCIA DA SILVA CARDOSO, ADILSON RODRIGUES 

MARTINS, EUZE MARIA DA SILVA, GENERSON DE SOUSA CORDEIRO, 

CLEBERSON MEIK SAUDER, ADRIELE AUXILIADORA COSTA, ROBSON 

MEIK SAUDER, ARMINDO SAUDER, ARMELINDO SAUDER, LUCIMAR 

RODRIGUES, JOEMAR MARTINS DA SILVA, JOAREZ HIPÓLITO 

NEPONOCENO, DOMINGOS LEITE GOMES, IDALINO RODRIGUES DE LIMA, 

NEUSA OLIVEIRA DE MORAIS, VICENTINA BARREIRO, ROSA VALDECI DA 

SILVA FERNANDES, ADÃO ANTONIO DO ROSARIO, JOVANE ALVES DE 

ARRUDA, ALOIZIO ALVES DE ARRUDA, DANIEL ALVES DE ARRUDA, 

PEDRO SANTANA DA SILVA, CARLOS SANTANA DE ARRUDA, WELTON 

PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DE SOUZA GONÇALVES, IVONETE LIBERATO CONCEIÇÃO, 

DORIVAL DAMASIO PEREIRA, JACIRA XAVIER DA COSTA, PEDRO 

MATEUS, ANDRIA INEZ DA CRUZ, NEUCILENE LIBERATO CONCEIÇÃO, 

CIDALVA FERNANDES DE JESUS, MILTON ARLINDO DE ACÁCIO, ISMEIRA 

DE MIRANDA, MARCOS CIRILO GOMES DOS SANTOS, MAIKE RODRIGO 

HENRIQUE, NILZON PLINIO HENRIQUE, VERA MARIA PEREIRA, HILDEMAR 

ASTOR HENRIQUE, JACSON ALVES DE FREITAS, OTMAR ARMIN 

HENRIQUE, CIRILO DOS SANTOS, ELSON SOARES PEREIRA, NARYANO 

DA SILVA SANTOS, JADSON TAQUES DIAS, DONIZETE APARECIDO 

SEGUNDINO, DANIEL SILVA ALMEIDA, CLAUDIMAR TAQUES FELIX, 

SEBASTIÃO MÁXIMO PORTELA, APARECIDO ARLINDO DE ACÁCIO, 

ANGELA MARIA DE LIMA, JOSÉ ARARECIDO DE ANDRADE, APARECIDO 

DE FÁTIMO DA SILVA, MARILEIDE SOARES DOS REIS, JOSE FRANCISCO 

DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO DE SOUZA, EVANIL DUARTE DA SILVA, 

LUCIANO MARQUES DA SILVA, ADOLFO ALVES BARBOSA, MARIA 

BENEDITA DA COSTA, RENATA FERNANDES S. DE MOURA, VANDERLEIA 

DOS SANTOS, JOÃO NEURI VIEIRA, SILVANO QUEIROZ RODRIGUES, 

ANTONIO COSTA DOS SANTOS, ROSILEIDE MATIAS LIMA, MARCELA DE 

FRANÇA SMITH, JOÃO ANTONIO PEGO DA SILVA, GIVALDO 

EVANGELISTA DOS SANTOS, ELIETE MIRANDA AMORIM, VALTO GOMES 

DE AMORIM, ELIDA MINDA MIRANDA, CARLOS DE CASTRO, ELIAS 

FABIANO RODRIGUES BARROS, FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, IVONE 

PASTOR DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DA MATTA, ANA DOS SANTOS 

PEREIRA, WILSON PASTOR DOS SANTOS, FRANCISCO PASTOR DOS 

SANTOS, DILCEU DA SILVA, JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, ENEIA ALVES 

LIFONSO, PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, MARINO CATARINO DA SILVA 

GOMES, MANOEL PEDRO DA SILVA GOMES, ODENIL ANDRÉ DA SILVA 

GOMES, LUCIO NEI RODRIGUES PEREIRA, FRANCIS RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANA DE SOUZA PEREIRA, PEDRO BISPO PEREIRA, MANOEL BISPO 

PEREIRA, EDVAN RODRIGUES PEREIRA, SILVIA REGINA GOMES, 

RONALDO ROCHA, ROSIVAL RODRIGUES SANTOS, PRISCILA LIRA DA 

CRUZ, TALITA DE OLIVEIRA MATIAS SILVA, APARECIDO DA SILVA, 

TARCÍSIO DE FREITAS SILVA, MARIA EDILAINE DA SILVA, VALDECIR DA 

SILVA, ISAIAS DE SOUZA, EDNA DE FREITAS SILVA, CLAUDINEI 

RODRIGUES FERREIRA, RAIMUNDO SEVERINO DE FREITAS, ANTONIO DE 

JESUS BALBINO, JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BERNADETE FERREIRA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folha 1315.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326363 Nr: 26017-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:10951, ROQUE ZACARIAS LICCIARDI - OAB:4286-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT, PAULA PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12.428/MT
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 Certifico que encaminho intimação do requerente para manifestar no feito. 

Dito Isto, segue a referida decisão:(...) Juntadas as informações 

solicitadas, diga a parte exequente em cinco dias, e, voltem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10415 Nr: 10277-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA, LUPÉRCIO LOPES 

AQUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233, HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, MARIA 

ANTONIA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO 

- OAB:OAB/MT 3.049

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 161751 Nr: 6210-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MARCIO 

LUIZ AMBROSIO POMMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, LAURA MELISSA LIRA RANGEL MAIA 

- OAB:10.144

 Código do Processo nº 161751

Vistos,

 O pedido formulado pela parte exequente as folhas 182, encontra-se, 

desacompanhado do documento probatório para análise do pedido.

No caso, não há como saber se o imóvel indicado a penhora, ainda 

pertence a parte executada.

Posto isso, intime a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

anexar nos autos a certidão atualizada de inteiro teor do imóvel indicado a 

penhora, para posterior prosseguimento do feito, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 262289 Nr: 21772-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODG TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA RENATA MENDES - 

OAB:154366/SP, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas, de fl. 402-405.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 366793 Nr: 5549-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL VEÍCULOS - CAMPOS VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT, OTÁVIO PINHEIRO DE FREITAS - 

OAB:3591-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Código do Processo nº 366793

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde a parte 

executada vem aos autos manifestar interesse na composição, 

requerendo a designação de audiência conciliatória.

O Código de Processo Civil em vigência traz a autocomposição, como meio 

preferencial para a solução dos conflitos, não havendo óbice legal quanto 

à realização de audiência conciliatória no processo de execução.

Dispõe os incisos II e IV, do artigo 139 do CPC, que compete ao juiz, velar 

pela rápida solução do litigio e tentar a qualquer tempo conciliar as partes 

do processo.

Dessa forma, considerando que a audiência não altera o andamento do 

presente feito, havendo interesse manifestado nos autos na composição 

do litigio, acolho o pedido formalizado as folhas 197, e designo o dia 03 de 

março de 2020, as 15h:00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as partes na pessoa dos advogados constituídos nos autos.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 933409 Nr: 51109-59.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FAZANDAS LTDA, HELTON KENNEDY PERES 

FRANCO, JUNIOR BRANDÃO QUEIROZ, GERALDO GONÇALVES DE 

QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMIL GONÇALO DE ARRUDA, ANA RUTE DE 

MELLO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO PERES - OAB:35.837/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT

 Processo Código nº - 933409

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado pelas partes (OSMIL 

GONÇALO DE ARRUDA E MT FAZENDAS LTDA representada por: 
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HELTON KENNEDY PERES FRANCO), juntado às fls. 292/294, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Desta feita, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO com relação à parte MT FAZENDAS LTDA, 

representada por HELTON KENNEDY PERES FRANCO, nos termos do 

artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes se houver, ficarão ao encargo das partes 

Requeridas, conforme a sentença prolatada de fls. 80/83.

Defiro o pedido de prosseguimento do feito com relação aos Requeridos 

JUNIOR BRANDÃO QUEIROZ e GERALDO GONÇALVES DE QUEIROZ 

FILHO, e DETERMINO a intimação dos mesmos para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem ao cumprimento ao pagamento de sua cota parte.

Decorrido o prazo, após o cumprimento integral do acordo, arquivem-se 

com as providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722839 Nr: 18401-58.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA BASSAN DE AZEVEDO 

BONOMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070, LUCIANE BORDIGNON DA SILVA 

- OAB:13282, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:OAB/MT 

13.749, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento do saldo remanescente de fls. 632/635.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809494 Nr: 15978-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PRIMEIRA INFÂNCIA LTDA, SANDRA 

VILELA DE FREITAS PENNA, ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Processo Código nº – 809494

VISTOS,

INTIME-SE a parte Exequente para manifestar acerca do petitório de fl. 

167, devendo a mesma indicar nos autos bens de propriedade das partes 

Executadas, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741025 Nr: 37801-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código nº 741025

Vistos,

 Trata-se de execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte executada não 

foi citada, por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos.

A parte exequente em manifestação vem informado nos autos o novo 

endereço para citação da parte executada, requerendo a expedição de 

carta precatória.

Posto isso, determino que se anote nos autos o novo endereço da parte 

executada, informado as folhas 200.

A seguir, Expeça-se Carta Precatória objetivando a citação da parte 

executada, conforme preconiza o artigo 829, do Código de Processo Civil, 

instruindo a deprecada com os documentos indispensáveis para o 

cumprimento do ato deprecado.

Deverá a parte exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta 

Precatória, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 378185 Nr: 14348-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SIMONE TURCHEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 378185

Vistos,

 Trata-se de Ação Monitória convertida em Titulo Judicial pela sentença de 

folhas 75, passando o feito a ter prosseguimento pelos moldes 

preconizados pelo o artigo 523 do CPC.

No caso, estando a presente execução aguarda indicação de bens à 

penhora e a parte exequente vem aos autos informar a existência de 

crédito pertencente a parte executada que figura como parte Interessada 

do Espólio de JOSE TURCHAN nos autos do Processo de Inventário nº 

27589-70.2014.811.0041 - Código nº 897032, que tramita na Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital – MT, ao final, requer a 

penhora do referido crédito no rosto daqueles autos, até o limite do débito 

exequendo.

 O documento anexado as folhas 126/129, confirma a existência da Ação 

de Inventário, onde a parte executada figura no polo ativo daqueles autos 

como parte interessada.

Posto isso, fundamentado no que dispõe o artigo 860 do Código do 

Processo Civil, defiro a penhora de crédito dos Direitos pertencentes a 

parte interessada naquele feito - executada Carla Simone Turchen, 

conforme indicado pela parte exequente às folhas 123/125.

 Proceda-se a penhora no rosto dos autos do Processo de Inventário nº 
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39098-37.2010.811.0041 - Código nº 704403, que tramita na Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Capital – MT, dos Direitos 

Hereditários pertencentes a Requerente/interessada Carla Simone 

Turchen, até o limite do valor executado nesta ação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 237056 Nr: 6131-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M C SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, ERIVALDO 

MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MATIKO 

MATSUMURA - OAB:65819, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo Código nº 237056

Vistos,

Trata-se de processo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Depósito – 

fls. 07/08).

O processo foi distribuído em 16/10/2012 e a parte Executada foi citada 

por edital (fl. 49), com curador especial nomeado nos autos, todavia, até o 

momento a parte Exequente não obteve a satisfação do seu crédito em 

decorrência da ausência de localização do bem penhorado para ser 

avaliado.

Analisando detidamente os autos, verificou-se a formulação de um pedido 

equivocado protocolado pela parte exequente, as folhas 107, onde requer 

a citação dos executados por edital.

Ante ao exposto, estando o executado devidamente citado nestes autos, 

conforme acima especificado, chamo o feito á ordem para indeferir o 

pedido de citação dos executados formulado nos autos as folhas 107 pelo 

exequente, e consequentemente revogar o despacho de folhas 108.

A penhora eletrônica requerida pelo exequente as folhas 109, realizada 

nos autos, também obteve resultado negativo, conforme relatórios 

anexados as folhas 110/112.

 No caso, não havendo nos autos indicação de outros bens pelo 

exequente, ou outra providencia apta ao prosseguimento desta execução, 

e considerando que a existência de bens penhoráveis, é pressuposto 

essencial para continuidade desta ação, intime a parte exequente na 

pessoa do seu advogado (via DJE), para impulsionar o feito no prazo de 

10 (dez) dias, indicando nos autos o endereço da parte executada ou 

outros bens a ele pertencentes para penhora, ou ainda, outra providência 

efetiva e apta ao regular prosseguimento desta execução caso contrário, 

o processo será suspenso, conforme o dispõe o art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo acima fixado, com ou sem manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 365494 Nr: 3597-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA DE CAMPOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.237, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Processo Código nº – 365494

VISTOS,

A parte Exequente à fl. 171 propugnou pela extinção do feito por renúncia 

ao crédito, considerando o noticiamento do falecimento da parte 

Executada.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 924, IV e 925 do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

 Custas remanescentes ao encargo da parte Exequente, nos termos do 

art. 85, § 1º, c/c art. 90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1446048 Nr: 19299-90.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FLÁVIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, EDÉSIO DO 

CARMO ADORBO, WESLEY MANFRIN BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1446048

Vistos,

O pedido inicial não atende os requisitos exigidos no artigo 319, inciso VI 

do CPC, eis que, se encontra desacompanhado de qualquer documento 

indispensável e probatório necessário a propositura da ação (documento 

pessoal RG, CPF, Procuração, comprovante de residência e de rendimento 

do requerente documentos probatórios), e precisa ser adequado.

Dessa forma, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se 

a parte requerente, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido anexando 

nos autos os documentos indispensáveis, bem como, os documentos 

probatórios dos fatos alegados, e regularizar sua representação 

processual, conforme estabelece os artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC.

Quanto ao requerimento de assistência judiciaria gratuita, deve a parte 

requerente, no mesmo prazo, demonstrar nos autos que faz jus aos 

benefícios requerido, anexando no feito o documento comprobatório da 

alegada hipossuficiência, (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento, nos termos 

do que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, ou ainda, para no mesmo prazo 

recolher as custas processuais.

Consigne-se que o não atendimento das providencias acima elencadas, 

acarretará no indeferimento da inicial e extinção do feito, conforme 

disposto nos artigos 330 e 290 do CPC/2015.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte requerente, voltem 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 871644 Nr: 10794-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE NORONHA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula de Lima Fank - 

OAB:6025/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 Processo Código nº - 871644

VISTOS,

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes juntado às fls. 176/179 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

Nada tendo as partes convencionado acerca das custas processuais, 

estas serão divididas igualmente conforme o disposto no art. 90 §2º do 

CPC, enquanto os honorários advocatícios ficarão conforme o 

convencionado entre as partes.

Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086895 Nr: 4672-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARTINS SOARES DE AGUIAR, 

EDINEIA SOUZA SILVA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:oab/12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1086895

Vistos,

 Nesta execução de Título Extrajudicial a parte exequente em manifestação 

vem requerer o prosseguimento da execução, conforme pedidos 

formulados no feito.

Posto isso, havendo penhora formalizada nos autos, defiro o pedido 

formulado pelo exequente as folhas 74/75, expeça-se Carta Precatória 

para a Comarca de Aripuanã-MT, objetivando a realização da avaliação e 

demais atos executórios do veículo penhorados às folhas 61, que deverá 

ser instruída com os documentos indispensáveis ao fiel cumprimento do 

ato deprecado.

Consigne-se ao exequente que deverá comprovar nos autos a distribuição 

da Carta Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral 

cumprimento, no prazo de 30 dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1038129 Nr: 40640-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO STELLATO CALIXTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÔNIS VINICIUS MARANGONI 

XAVIER - OAB:19.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1038129

Vistos,

 A parte exequente vem aos autos informar que o executado pode ser 

encontrado no endereço indicado nos autos, requerendo o cumprimento 

do mandado de avaliação por hora certa.

No caso, verifica no teor da certidão lavrada as folhas 149, o Meirinho 

responsável pelo cumprimento do mandado de avaliação deixou de 

cumprir o seu mister com o zelo e a dedicação necessária, quando 

devolveu o mandado sem cumprir a ordem judicial, na forma 

expressamente determinada pelo § 3º do artigo 659 do CPC, onde estipula 

que se o Oficial não encontrar quaisquer bens penhoráveis, deverá 

descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou o 

estabelecimento do devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Sabemos que o cumprimento do mandado por hora certa é de ferramenta 

à disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial, 

devendo o Oficial responsável pelo cumprimento do mandado fazer uso do 

referido expediente quando constatada a ocultação deliberada da parte a 

ser citada ou intimada, nos estritos moldes do que determina os artigos 

252 e 253 do CPC, cabendo ainda ao Meirinho lavrar certidão 

circunstanciada das diligências empreendidas.

Posto isso, defiro o pedido de folhas 151, determino o desentranhamento 

do mandado de folhas 148 para ser integralmente cumprido pelo mesmo 

Oficial de Justiça, como diligência do Juízo, no prazo legal e na forma 

acima estabelecida, sob pena de responsabilidade funcional.

Decorrido o prazo legal para o cumprimento do mandado, sem devolução 

do mandado, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para 

providências.

Intime-se a parte requerente e cientifique-se o Oficial desta decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 815894 Nr: 22342-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA LUÍZA CALHAO BARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDAX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES, IVANA CORREA BOTELHO 

AZAMBUJA, IRANI SANTOS DA SILVA, IZA BOTELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 815894

Vistos,

Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, que os requeridos 

não foram citados por não terem sidos localizados no endereço indicado 

nos autos.

Em manifestação a parte autora vem aos autos indicar o novo endereço 

para citação dos requeridos.

Anotem nos autos os novos endereços dos requeridos.

A seguir, citem-se os requeridas para purgarem a mora ou contestar a 

ação no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II 

do CPC, na forma requerida pela parte autora as folhas 129/130.
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 Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, considerando a 

especialidade do rito processual, Nos termos do que dispõe o artigo 62, 

inciso II da Lei 8.245/1991.

Dê-se ciência a eventuais sublocatários, se houver.

Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 

10% do débito no dia do efetivo pagamento.

Intime-se a parte autora nos termos disciplinados pelo CPC.

Consigne-se a parte autora que deverá comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória, e o recolhimento da diligência para seu 

integral cumprimento, no prazo de 30 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822694 Nr: 28847-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Proceso Código nº 822694

Vistos,

Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício de Seguro Obrigatório, com 

Agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso 

especial, sendo no STJ, afastado instituto da prescrição, conforme 

decisão de folhas 259/266.

Posto isso, acolho o pedido formulado pela parte requerente, as folhas 

279, chamo o feito à ordem para revogar o despacho de folhas 270, e 

determinar o prosseguimento do feito.

No caso, estando os autos devidamente instruído, após a intimação das 

partes, desta decisão, voltem-me o feito concluso, para prolação de nova 

sentença.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 32899-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada de 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075212 Nr: 57595-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Certifico que encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 95/96 ofertada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1075973 Nr: 57955-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTO 

DE PAIVA - OAB:12.054 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada de 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028778 Nr: 36204-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICK PADILHA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165

 Certifico que encaminho intimação do Apelado (autor) para, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 357/458.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082740 Nr: 2813-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA, WILLIAN 

RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA DOS SANTOS LARREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Processo Código nº - 1082740

VISTOS,

Malgrado este Juízo tenha declinado a sua competência para a Justiça 

Federal conforme decisão de fls. 140/141, invocando o Princípio da 

economia processual e celeridade, além da efetiva entrega da prestação 
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jurisdicional, hei por bem apreciar o pedido de fls. 142/143.

 Desta feita, diante da informação do pagamento nos autos, DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, inciso II do CPC.

Custas processuais serão suportadas pela parte Exequente, nos termos 

do art. 90 do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711545 Nr: 4603-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE PAULA, DALVA DO PRADO OLIVEIRA, 

HILDO BENEDITO DE FARIA, MARIA AUXILIADORA DIAS DE MOURA, 

MARGARETH BORGES DE QUEIROZ, MARIAS DAS GRAÇAS DE JESUS 

SILVA, NEIDE ALVES DA COSTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA LEMOS DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

data 18/02/2020, às 09:30 horas, no Bairro Lagoa Azul em Cuiabá-MT, nos 

imóveis das partes Margareth Borges de Queiroz, Maria das Graças de 

Jesus Silva e Maria Madalena dos Santos. Tendo inicio no imóvel da Srª 

Margareth Borges de Queiroz, para a realização dos trabalhos periciais, 

conforme informado nas fls. 948/949. No ensejo encaminho intimação da 

Srª ANA MARIA DE PAULA, para a realização dos trabalhos periciais que 

serão realizados no dia 19/02/2020 às 09:30h no bairro Tijucal conforme 

informado nas fls. 948/949.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711545 Nr: 4603-30.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE PAULA, DALVA DO PRADO OLIVEIRA, 

HILDO BENEDITO DE FARIA, MARIA AUXILIADORA DIAS DE MOURA, 

MARGARETH BORGES DE QUEIROZ, MARIAS DAS GRAÇAS DE JESUS 

SILVA, NEIDE ALVES DA COSTA, MARIA MADALENA DOS SANTOS, 

MARIA DE FATIMA LEMOS DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOULART 

VENERANDA - OAB:81329/MG, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT, VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

data 17/02/2020, às 09:30 horas, no Bairro Grande Terceiro, nos imóveis 

das partes para a realização dos trabalhos periciais, conforme informado 

nas fls. 948/949.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782475 Nr: 36120-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO TOLENTINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍZ OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

retirar o documento expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394945 Nr: 30367-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO FRAZÃO DE ALMEIDA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação do exequente para manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 150/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407260 Nr: 39399-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANCILA TILLMANN PAREJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIA RABELO SILVA - 

OAB:16784, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada de 

documento expedido no feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747313 Nr: 44556-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA BRITO FEGURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA GOMES - 

OAB:23604/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

VASCONCELOS - OAB:7037/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O

 Intimação do advogado ANDRÉ CASTRILLO, para, no prazo legal, 

proceder a devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764716 Nr: 17371-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BASTOS DA SILVA, FABIO SANTOS DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA GONÇALVES DE MORAIS SILVA, 

ELIDIO PORTO DE FIGUEIREDO, DALVACI GHISI, GILBERTO PORTO 

FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CRISTINA SANABRIA 

CARVALHO ALVES - OAB:OAB/MT 19151

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada de 

documento expedido no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773174 Nr: 26306-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rampim Cassimiro - 

OAB:218.164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação do exequente para manifestar acerca 

da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 100/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940084 Nr: 54612-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GERTRUDES DE ARRUDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELENE GARCIA DORILEO, TERÊNCIO 

MARCOS GARCIA, ARLETE GARCIA DE ARRUDA, LYSETE GARCIA, 

MARCELO GARCIA, AIDA ADDADE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANE GUALBERTO DE 

ALMEIDA - OAB:17.809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT. - OAB:

 Certifico que encaminho intimação da requerente para, impugnar a 

contestação de fls. 118/119 ofertada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103315 Nr: 11836-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILLA VIGIDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que o movimento "Despacho->Mero expediente", de 22/07/2019, 

foi disponibilizado no DJE nº 10543, de 26/07/2019 e publicado no dia 

29/07/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem 

intimações: RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT, 

representando o polo ativo; e LUCIMAR CRISTINA GIMENES CANO - 

OAB:8506-A, representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884513 Nr: 19527-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do remanescente da condenação, 

na forma estabelecida no artigo 513, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855746 Nr: 58166-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA, 

DOUGLAS JUVENAL NUNES DA SILVA, OLGA JUVENAL NUNES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, COMPANHIA DE 

SEGURO ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação as partes para, em cinco dias, 

manifestarem-se sobre o cálculo da dívida de fls. 190/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380091 Nr: 16054-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento da conforme petição de folhas 

420-422.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368553 Nr: 6120-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ANDREIA CANNO BETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNAP ( UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS)/ PEESP - PLANO EXCLUSIVO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 171-182.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394416 Nr: 29706-10.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HB ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - OAB:7.196 

OAB/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls 

303-309.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460233 Nr: 29545-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA ALVES RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Cuiabá - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Executada para, no prazo 

legal, manifestar-se sobre o cálculo apresentado, oportunidade em que 

deverá declarar se concorda com o valor indicado ou apresentar planilha 

de cálculo indicando qual o valor incontroverso do crédito, bem como 

quanto a constrição de ativos financeiros em sua conta bancária indicada 

ou não pela parte exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 33487-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GALINDO KRASNIEVCZ, MARIA EMILIA 

KRASNIEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYLEI MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT, CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - 

OAB:18.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Certifico que encaminho a intimação das partes, para dar ciência acerca 

da

 perícia que será realizada no balcão da secretaria do juízo da 7° vara 

cível da comarca de Cuiabá/MT na data 06/02/2020 (quinta- feira) a partir 

12:30h, para que seja realizada a colheita dos grafismos- padrão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 703384 Nr: 38006-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO RENALDO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 226-228.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1128095 Nr: 22198-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 

A

 Certifico que encaminho intimação do requerente para no prazo legal, 

promover o regular andamento do feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134100 Nr: 24726-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JÚNIOR CARVALHO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - 

OAB:5475, Tânzila Lopes Olazar Reges - OAB:22079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos. 487 I c/c art. 701, §2º do CPC, 

REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO 

MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo 

executivo, o crédito do Autor, representado pelos cheques de nº 000193, 

000194, 000195 e 000196 no valor total principal de R$ 28.826,61 (vinte e 

oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a 

partir do vencimento de cada título (artigo 52, II da Lei 
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7.357/85).CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, 

prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 513,§1º e 

seguintes do CPC. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, §2º do 

CPC.Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o 

que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado do débito, e, 

após, INTIME-SE o devedor (art. 513, §2º IV do CPC) para pagamento do 

débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC. Proceda a 

retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome 

da AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as 

demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de modo, que passe 

a figurar o Requerente como Exequente e a parte Requerida como 

Executada.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de Janeiro de 

2020.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783256 Nr: 36948-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIRES FONSECA DE SOUZA, ALINE MERCEDES 

FONSECA DE SOUZA RAMMINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS WILLIAM DE FIGUEIREDO CUNHA, 

FABIANA DE FREITAS FIGUEIREDO, BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14.234 / MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, VALÉRIA CASTILHO 

MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Certifico que encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

da impugnação à execução de fls. 907/911.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713837 Nr: 6985-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DAS MINAS DE 

CUIABÁ, SILMA PIRES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA SANTIAÇO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT, ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 188. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 918471 Nr: 42394-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON FABIANO ALVES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE MICHELE DOS SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY DOS SANTOS 

PEREIRA - OAB:6504/MT

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 192. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 811526 Nr: 18015-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIMAR LUSMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:15.645/MT, ELOY ALBUQUERQUE ALENCAR - OAB:23536/O, 

ERICK SOARES TELES - OAB:16548/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - 

OAB:7881/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Código do Processo nº 811526

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença onde a parte 

executada dando cumprimento a decisão que julgou a impugnação ao 

cumprimento de sentença as folhas 81, vem aos autos apresentar a 

planilha de cálculo atualizado da condenação

Posto isso, intime-se a parte executada, por seu patrono, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o pagamento da 

condenação, devidamente atualizado, sob pena de execução forçada.

 Ocorrendo o pagamento, diga a parte exequente em cinco dias, quanto ao 

valor depositado, sob pena de preclusão.

 Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente para em cinco dias, 

para atualizar o cálculo e indicar bens à penhora, para posterior 

prosseguimento.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444538 Nr: 19587-53.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDEMIR DOBRE, TEREZINHA 

APARECIDA DOBRES, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS BELA VISTA DE NOVA MARILANDIA, TEREZINHA APARECIDA 

DOBRE, JOÃO ROCHA DOS SANTOS, ANACLETO ASSIS SOARES, LUIZ 

DE SOUZA, JEANE PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS, LUCIANO DOS REIS 

ALMEIDA, APARECIDO DA SILVA SOARES, CLEBER JEAN DIAS BORGES, 

VIVIANO LIBERATO CONCEIÇÃO, LUIZA DA SILVA MOURA, ARLINDO 

ZAGO, ADILSON CARDOSO ALVES, MAURÍCIA DAMASIO PEREIRA, 

DEVAIR ZAGO, MARCIA CRISTINA G. DOS SANTOS, MARIA DE FATINA 

MARTINS, JOSÉ MARCOS ZAGO, DONIZETE PEDRO DE SIQUEIRA, 

MARCELO SOARES DA CONCEIÇÃO, MARIA DE FATIMA DE ARAÚJO, 

APARECIDO GONÇALVES PEREIRA, GILMAR LUIZ DA SILVA, ANDREIA 

PEREIRA BENA, SIMÃO JOSÉ, FLORIVALDO VIANA SANTOS BRAGA, 

AZENATE FLORÊNCIA DA SILVA CARDOSO, ADILSON RODRIGUES 

MARTINS, EUZE MARIA DA SILVA, GENERSON DE SOUSA CORDEIRO, 

CLEBERSON MEIK SAUDER, ADRIELE AUXILIADORA COSTA, ROBSON 

MEIK SAUDER, ARMINDO SAUDER, ARMELINDO SAUDER, LUCIMAR 
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RODRIGUES, JOEMAR MARTINS DA SILVA, JOAREZ HIPÓLITO 

NEPONOCENO, DOMINGOS LEITE GOMES, IDALINO RODRIGUES DE LIMA, 

NEUSA OLIVEIRA DE MORAIS, VICENTINA BARREIRO, ROSA VALDECI DA 

SILVA FERNANDES, ADÃO ANTONIO DO ROSARIO, JOVANE ALVES DE 

ARRUDA, ALOIZIO ALVES DE ARRUDA, DANIEL ALVES DE ARRUDA, 

PEDRO SANTANA DA SILVA, CARLOS SANTANA DE ARRUDA, WELTON 

PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, JOSÉ 

APARECIDO DE SOUZA GONÇALVES, IVONETE LIBERATO CONCEIÇÃO, 

DORIVAL DAMASIO PEREIRA, JACIRA XAVIER DA COSTA, PEDRO 

MATEUS, ANDRIA INEZ DA CRUZ, NEUCILENE LIBERATO CONCEIÇÃO, 

CIDALVA FERNANDES DE JESUS, MILTON ARLINDO DE ACÁCIO, ISMEIRA 

DE MIRANDA, MARCOS CIRILO GOMES DOS SANTOS, MAIKE RODRIGO 

HENRIQUE, NILZON PLINIO HENRIQUE, VERA MARIA PEREIRA, HILDEMAR 

ASTOR HENRIQUE, JACSON ALVES DE FREITAS, OTMAR ARMIN 

HENRIQUE, CIRILO DOS SANTOS, ELSON SOARES PEREIRA, NARYANO 

DA SILVA SANTOS, JADSON TAQUES DIAS, DONIZETE APARECIDO 

SEGUNDINO, DANIEL SILVA ALMEIDA, CLAUDIMAR TAQUES FELIX, 

SEBASTIÃO MÁXIMO PORTELA, APARECIDO ARLINDO DE ACÁCIO, 

ANGELA MARIA DE LIMA, JOSÉ ARARECIDO DE ANDRADE, APARECIDO 

DE FÁTIMO DA SILVA, MARILEIDE SOARES DOS REIS, JOSE FRANCISCO 

DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO DE SOUZA, EVANIL DUARTE DA SILVA, 

LUCIANO MARQUES DA SILVA, ADOLFO ALVES BARBOSA, MARIA 

BENEDITA DA COSTA, RENATA FERNANDES S. DE MOURA, VANDERLEIA 

DOS SANTOS, JOÃO NEURI VIEIRA, SILVANO QUEIROZ RODRIGUES, 

ANTONIO COSTA DOS SANTOS, ROSILEIDE MATIAS LIMA, MARCELA DE 

FRANÇA SMITH, JOÃO ANTONIO PEGO DA SILVA, GIVALDO 

EVANGELISTA DOS SANTOS, ELIETE MIRANDA AMORIM, VALTO GOMES 

DE AMORIM, ELIDA MINDA MIRANDA, CARLOS DE CASTRO, ELIAS 

FABIANO RODRIGUES BARROS, FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, IVONE 

PASTOR DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DA MATTA, ANA DOS SANTOS 

PEREIRA, WILSON PASTOR DOS SANTOS, FRANCISCO PASTOR DOS 

SANTOS, DILCEU DA SILVA, JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, ENEIA ALVES 

LIFONSO, PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA, MARINO CATARINO DA SILVA 

GOMES, MANOEL PEDRO DA SILVA GOMES, ODENIL ANDRÉ DA SILVA 

GOMES, LUCIO NEI RODRIGUES PEREIRA, FRANCIS RODRIGUES PEREIRA, 

LUCIANA DE SOUZA PEREIRA, PEDRO BISPO PEREIRA, MANOEL BISPO 

PEREIRA, EDVAN RODRIGUES PEREIRA, SILVIA REGINA GOMES, 

RONALDO ROCHA, ROSIVAL RODRIGUES SANTOS, PRISCILA LIRA DA 

CRUZ, TALITA DE OLIVEIRA MATIAS SILVA, APARECIDO DA SILVA, 

TARCÍSIO DE FREITAS SILVA, MARIA EDILAINE DA SILVA, VALDECIR DA 

SILVA, ISAIAS DE SOUZA, EDNA DE FREITAS SILVA, CLAUDINEI 

RODRIGUES FERREIRA, RAIMUNDO SEVERINO DE FREITAS, ANTONIO DE 

JESUS BALBINO, JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BERNADETE FERREIRA 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4978/MT

 Certifico que encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida de fls. 1317/1319.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216803 Nr: 25452-33.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 Código do Processo nº 216803

Vistos,

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que o 

despacho de folhas 233, não pode ser cumprido em razão da parte 

executada não ter sido localizada no endereço indicado nos autos vindo a 

parte requerer a expedição de ofícios para fins de obtenção do endereço 

da parte executada.

 No caso, ressalto que as partes tem a obrigação de manter nos autos o 

endereço atualizado e o dever de comunicar ao Juízo qualquer alteração 

temporária ou definitiva, conforme disciplina o artigo 274, Parágrafo único 

do CPC.

Posto isso, verificando que a parte executada tem advogado constituído 

nos autos, postergo por ora a apreciação do pedido formulado pela parte 

exequente as folhas 250, .

Intime a parte executada, por seu advogado constituído, via DJE, para no 

prazo de cinco dias, indicar nos autos o endereço atualizado, sob pena de 

aplicação da sanção prevista no referido artigo 774, III do CPC, com a 

redação dada pela Lei nº 13.256/16.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400904 Nr: 33649-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAVARES & AREDES TAVARES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5.341, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Certifico, ante ao decurso do prazo de suspensão requerido no feito, que, 

procedo a intimação das partes para, no prazo legal, promoverem o 

regular andamento ao feito, sob pena de envio dos autos ao setor de 

arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743580 Nr: 40567-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENOR FERNANDES FEITOSA, ALDEMIR JOAQUIM DE 

SOUZA, ALENCAR FERREIRA DIAS, ALOIR GUIMARAES SCARPATT, 

AMORESIO SOUZA SILVA, ANA RODRIGUES MACIEL, ANTONIO 

APARECIDO DE SOUZA, BENEDICTA DE ANDRADE BORBA, CILENIO 

BELLO, CORACY GOMES DE LIMA, DEUSALINA PEREIRA DA SILVA, 

DILSON GENERO, ENILSON GUIMARAES SCARPATT, HARRISON 

ORMOND, ITALO DOMICIO BORBA, JANDIRA TIRLONI, JOSE BAGGIO 

SALVALAGGIO, MARIA CONCEICAO MARCONI PEREIRA, RAIMUNDO 

BARBOSA, VILSON CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, ELIAS BERNARDO SOUZA - OAB:3898/MT, FRANCISMAR 

SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

da decisão/intimação de fls. 912. Dito Isto, segue a referida intimação:(...) 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, bem como, 
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para indicarem assistente técnico e apresentar eventuais 

quesitos/esclarecimentos que desejam ver respondidos pelo expert, 

conforme dispõe os incisos I, II e III do §1º, do art.465 do CPC. 

Concordando as partes com o valor dos honorários periciais, nos termos 

do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 

1.274.466, submetido ao rito dos repetitivos), incumbe ao devedor, no 

caso, o Banco Executado, a antecipação dos honorários periciais, razão 

pela qual, deverá o mesmo em igual prazo, comprovar o depósito judicial 

do valor total dos honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 27816 Nr: 2793-79.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA, 

Automaton Embalagens Plásticas Ltda., Martinho Faust, Wilson Ferreira 

Filho, José Evaldo Faust, Luiz Alberto Faust, Raul Eduardo Faust, Miguel 

Angelo Scotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, CLEBER MARCONDES - OAB:24530, JOILSON DIMAS 

LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT, KLEBER TOCANTINS 

MATOS - OAB:4982/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, Evaldo 

Gusmão da Rosa - OAB:2982/MT

 Código do Processo nº 27816

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, com penhora 

formalizada nos autos, via precatória.

Posto isso, considerando o teor da certidão e do ofício de folhas 1028 e 

1031/1053, intime-se a parte devedora da penhora, conforme disciplina o 

artigo 841, do CPC. Intime-se também o cônjuge da parte executada, se 

casado for, conforme disciplina o art. 842 do CPC.

Havendo impugnação, intime-se a parte exequente para se manifestar e 

voltem-me os autos conclusos.

Caso contrário, estando nos autos certificado o decurso do prazo da 

impugnação, defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 

1075, expeça-se Carta Precatória objetivando a avaliação dos imóveis 

penhorados conforme matrículas especificadas no ofício de folhas 1031, 

seguindo-se os atos de expropriação.

Cientifique-se a parte exequente que terá o prazo de 30 (trinta) dias, para 

comprovar nos autos, a distribuição da Carta Precatória.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2020.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089257 Nr: 5830-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANY EGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca de folhas 161-163

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1244946 Nr: 19549-94.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU FABRINI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que encaminho a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento de condenação. Conforme folhas 

116-118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161564 Nr: 36604-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:21520/O, MARILUZE SILVA MULLER - OAB:10.523/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida, de fl. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10584 Nr: 18719-61.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. SANTOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9928/A-MT, THIAGO AUED - OAB:OAB/SP-227.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para, manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência 

da prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de novembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 104683 Nr: 17300-98.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORMINSER INDÚSTRIA DE METAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUVENAL ANTÔNIO DA COSTA - 

OAB:94.719/SP, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, considerando o disposto no referido acórdão proferido em 

incidente de assunção de competência, nos termos do artigo 10 e do 

parágrafo único do artigo 487 do CPC, determino a INTIMAÇÃO das partes 

para, manifestarem no sentido de opor algum fato impeditivo à incidência 

da prescrição no prazo de 05 (cinco) dias, e, em seguida, voltem os autos 

conclusos para analisar eventual implemento da prescrição intercorrente 

no presente caso.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de novembro de 

2019.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 138555 Nr: 23085-07.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA APARECIDA CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BORGES DA LUZ, LOURIVAL ALVES 

DORNELA, DORNELA E ALVES DORNELA LTDA (OTIMA VEICULOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5.408/MT, TANIA BENEDITA CORREIA SILVA - OAB:OAB-MT 

12179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14.787, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6.879/MT, JOSE 

OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS - OAB:3849/MT

 Código: 138555

Vistos, etc.

Primeiramente, em face do teor do ofício juntado as fls. 701, oficie-se ao 

BANCOOB, para que promova o desbloqueio do valor de R$ 10.830,14 

(dez mil, oitocentos e trinta reais e quatorze centavos) bloqueados da 

conta poupança de titularidade de ELONEIDA ALVELLOS FERNANDES DA 

LUZ, com cópia do extrato de fls. 656/657.

Outrossim, em face do teor da certidão de fls. 706, RESTITUO os prazos 

recursais ao executado Milton Borges da Luz, relativos à decisões de fls. 

659 e fls. 683, que fluirão a partir da publicação desta decisão.

Ainda, intime-se a exequente para manifestação acerca da petição de fls. 

690/692, em 05(cinco) dias.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 683.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1071169 Nr: 55888-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEFONICA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DA ROCHA GENTILE - 

OAB:163.594, LEONARDO FRANCISCO RUIVO - OAB:203688/SP, SARA 

PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Código: 1071169

Vistos, etc.

Primeiramente, conforme estabelecido na decisão de fls. 954/955, os 

honorários periciais devem ser totalmente adiantados nos autos pelos 

litigantes, sendo liberados ao profissional nomeado pelo Juízo em duas 

partes, metade no início dos trabalhos e metade após a entrega do Laudo 

Pericial.

 Assim, intimem-se os litigantes, para que comprovem nos autos o 

depósito integral dos honorários periciais, no prazo improrrogável de 

05(cinco) dias, cabendo ainda às partes, apresentarem os documentos 

originais solicitados pela expert as fls. 1.003/1.006.

Por fim, em face do teor da certidão de fls. 1.122, esclareço à parte 

Autora (quem pugnou pela produção da prova pericial) que sua inércia em 

relação ao depósito dos honorários periciais, será interpretada como 

desistência à produção da referida prova e ensejará o julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 376650 Nr: 12696-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, 

CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946, LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10.121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712/MT

 Código: 376650

Vistos, etc.

Em face do teor da manifestação de fls. 158, renove-se a diligência de fls. 

148, que deverá seguir instruído com a certidão atualizada do imóvel, bem 

como com o Auto de Penhora. A ordem judicial deve ser cumprida por 

Oficial de Justiça Avaliador.

O Oficial encarregado da diligência deverá observar os termos do art. 872 

do CPC, devendo constar no laudo através de qual meio foi possível 

chegar ao valor final.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo comum de 15(quinze) dias, ocasião em que o exequente deverá 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, bem como a forma de 

expropriação do bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449068 Nr: 22273-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO AUGUSTO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 449068

Vistos, etc.

A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o devedor acerca da 

penhora, via correio (art. 841,§2º, do CPC).
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Intime-se também da penhora a cônjuge do executado, via correio, nos 

termos do artigo 842 do CPC.

DEFIRO o pedido de inserção do nome do devedor em cadastro de 

inadimplentes. Expeça-se ofício ao Serasa para inclusão do nome do 

executado naquele cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito 

perseguido nesta execução, caso ainda não tenha sido adotada tal 

providência.

 Por fim, considerando que a execução se processa no interesse do 

credor (CPC, artigo 797) e o dinheiro é apontado como primeira hipótese 

na ordem de preferência para recair a penhora (art. 835, inciso I, CPC), 

DEFIRO o pedido de buscas via BACENJUD e RENAJUD para localização 

de bens de propriedade do executado. Assim, após a adoção das 

providências supra elencadas, voltem-me conclusos para tal fim.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1394885 Nr: 7837-39.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO TETSUO TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEIRTON PARREIRA SILVA - 

OAB:3.577-B

 Código: 1394885

Vistos, etc.

Com fundamento nos artigos 3º (solução consensual dos conflitos), 6º 

(mutua colaboração e cooperação) e 10º (não surpresa) do Código de 

Processo Civil, e visando imprimir maior celeridade e efetividade ao 

processo (art.4º) diante da indisponibilidade de pauta para designação da 

audiência prevista no §3º do artigo 357 do referido códex, anteriormente 

ao saneamento e organização do feito, entendo pertinente neste momento 

viabilizar às partes a eventual delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do CPC.

Desta feita, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15 (quinze) dias:

1)Apontarem de maneira clara e objetiva as questões de fato e de direito 

que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

 2)Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

 3) Remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e de forma fundamentada, sua 

relevância e pertinência.

 Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1134927 Nr: 25040-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA, MAURO PITHAN, DANIELLA FERNANDES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur Rios Júnior - 

OAB:22242, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 (...) No que tange à alegada conexão, em consulta aos andamentos da 

ação reputada conexa, anexados a este processo, percebe-se que se 

tratam de ações com causa de pedir e pedidos distintos, razão pela qual 

não há que se falar em conexão. Estando as partes bem representadas, 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, entendida 

como direito abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou 

o processo por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a) se são ou 

não devidos, por todos os requeridos, os danos materiais pretendidos pelo 

Autor; b) se o evento narrado na inicial enseja a indenização por dano 

moral pretendida pelo Autor. Intimem-se as partes para manifestarem se 

ainda pretendem produzir alguma prova, no prazo de 15(quinze) dias, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, 

CPC).Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de 

provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

análise da necessidade de dilação probatória ou julgamento antecipado da 

lide.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 926638 Nr: 47463-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN ANGELO CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código: 926638

Vistos, etc.

Através da impugnação de fls. 135/141, pretende a parte requerente a 

realização de nova perícia, bem como a substituição da perita nomeada, 

ao argumento de que deve ser nomeado profissional com especialidade 

em ortopedia/traumatologia.

De proêmio, impende esclarecer que o médico está legalmente habilitado a 

realizar perícias independentemente de ser especialista na área 

considerada para a perícia.

Assim, embora a especialidade na Medicina determine um maior 

conhecimento na área designada, isto não impede que o médico que não 

detenha a especialidade não possua os mesmos conhecimentos técnicos.

De qualquer forma, não prospera a impugnação d da requerente, pois a 

decisão de fls. 83 não foi alvo de qualquer irresignação recursal, estando 

a matéria acobertada pelo manto da preclusão, eis que não atacada a 

tempo e modo por qualquer das partes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e determino o retorno dos autos para 

julgamento, após o decurso do prazo recursal.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 732816 Nr: 29024-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, KEITY OLIVEIRA LIMA - OAB:20346/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567-O

 Código: 732816

Vistos, etc.

A fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a da penhora a 

cônjuge do executado, via correio, nos termos do artigo 842 do CPC.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 123, no que tange à 

avaliação do bem imóvel penhorado as fls. 72.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 30184 Nr: 6804-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Souza Amorim, Luiz Fernando da 

Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito 

da exequente e JULGO EXTINTA esta execução, o que faço por analogia 

aos termos do artigo 487, II do CPC.Sem honorários de sucumbência, em 

face da não ocorrência da citação. Custas já recolhidas pela 

exequente.Decorrido o prazo recursal, promova-se as baixas de praxe, 

arquivando-se o feito.Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá (MT), 16 de janeiro 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 12449 Nr: 7169-06.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR 

ALVES CORREA LIMA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA 

DE ALMEIDA - OAB:101180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O

 Código: 12449

Vistos, etc.

Em face da discordância da parte exequente com a proposta de 

honorários aviada pelo Perito nomeado, não obstante a definição do valor 

dos honorários periciais competir ao especialista que realizará a perícia, in 

casu, levando-se em consideração o longo tempo de tramitação destes 

autos, reputo necessário a fixação dos honorários periciais.

Quanto ao tema, é cediço que, em face da ausência de critérios objetivos 

para a fixação de honorários periciais, o julgador deve considerar a 

complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido 

para a sua execução e o valor da causa, tudo em atenção aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a remuneração do 

profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele 

realizado.

Assim, à vista dos elementos coligidos aos autos, tenho que o valor 

sugerido a título de honorários revela-se excessivo.

Nesse contexto, FIXO os honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais).

 INTIME-SE o Perito nomeado para dizer se aceita o encargo, em razão do 

quanto disposto nesta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverá o expert agendar dia e hora para a realização da 

perícia, cientificando-o de que deverá apresentar o laudo em 30 (trinta) 

dias a contar da data do início dos trabalhos.

 Ainda, intime-se o banco exequente para depósito integral do valor dos 

honorários periciais fixados, no prazo de 05(cinco) dias.

Estando a data da perícia agendada, intimem-se as partes da data 

designada para perícia, certificando a ocorrência nos autos.

Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Do contrário, voltem-me os autos conclusos para a nomeação de outro 

profissional a fim de realizar a prova.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1043266 Nr: 43138-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA CHINI, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Código: 1043266

Vistos, etc.

Em face do teor da decisão monocrática juntada as fls. 93/97, que 

manteve a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula 8633 do Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, lavre-se novo termo de 

Penhora do referido bem.

Compete ao exequente a averbação da penhora mediante a apresentação 

do Termo na respectiva serventia registral (CPC, artigo 844) 

comprovando-se nos autos o registro.

Após, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Sorriso/MT, 

objetivando a avaliação e venda judicial do referido bem.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1046135 Nr: 44439-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO SILVA DE ALMEIDA, ANDRELINA FERNANDES 

DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Código: 1046135

Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 131, em cotejo com a planta 

planimétrica, memorial descritivo e certidão de fls. 16, constata-se que o 

imóvel (lote 19, quadra 20, Jd. Araçá) objeto desta demanda não possui 

outros confinantes, a não ser o próprio Autor, proprietário do lote 20, 

quadra 20, Jd. Araçá, razão pela qual REVOGO o primeiro parágrafo da 

decisão de fls. 145.

Deste modo, visando ao saneamento e instrução do feito ou, o julgamento 

antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do 

CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes, via de seus 

advogados, para em 15(quinze) dias, querendo, especificarem quais 

provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 329015 Nr: 1456-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT, CRISTINA BELLÓ - OAB:6345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 Código: 329015

Vistos, etc.

Conforme já consignado na decisão de fls. 179, é possível a execução da 

verba honorária arbitrada em sentença, em desfavor de beneficiário de 

Justiça Gratuita, desde que comprovada a cessação de miserabilidade, em 

face do disposto no artigo 98, § 3º, do CPC, providência que compete 

exclusivamente ao exequente.

E à vista da petição e documentos encartada as fls. 183/188, em cotejo 

com os documentos colacionados aos autos pelo sucumbente, 

constata-se a ausência de qualquer fato novo a ensejar a revogação do 

benefício de Justiça Gratuita, antes concedido.

 Ademais, os documentos acostados aos autos pelo sucumbente o 

legitima ao enquadramento na classe dos hipossuficientes.

Feitas essas considerações, MANTENHO a decisão de fls. 179, por seus 

próprios fundamentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 289423 Nr: 9947-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEOVA LUIZ DE FIGUEIREDO EPAMINONDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO PALMA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSDYR VILHAGRA - OAB:6676, 

JOSE HORÁCIO VILHAGRA FILHO - OAB:2891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA DE MOURA BOURET 

- OAB:OAB/MT 8476

 Código: 289423

Vistos, etc.

Considerando a mudança de matrícula do imóvel penhorado neste 

processo, LAVRE-SE NOVO TERMO DE PENHORA da matrícula 1986, 

pertencente ao 1º

 Serviço Registral de Imóveis de Santo Antônio de Leverger/MT.

Compete ao exequente a averbação da penhora mediante a apresentação 

do Termo de Penhora na respectiva serventia registral (CPC, artigo 844), 

comprovando-se a averbação nos autos, mediante a apresentação da 

certidão da matrícula do imóvel penhorado contendo a anotação da 

existência da penhora oriunda deste processo.

Após, expeça-se mandado de avaliação do bem imóvel penhorado, 

cabendo ao exequente a localização da propriedade, a fim de viabilizar o 

ato. A ordem judicial deve ser cumprida por Oficial de Justiça Avaliador.

O Oficial encarregado da diligência deverá observar os termos do art. 872 

do CPC, devendo constar no laudo através de qual meio foi possível 

chegar ao valor final.

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo comum de 15(quinze) dias, ocasião em que o exequente deverá 

apresentar o demonstrativo atualizado do débito, bem como a forma de 

expropriação do bem penhorado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 419132 Nr: 5620-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15.391, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT, RONIZE ANTONIO 

BARBOSA - OAB:43178/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 419132

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão proferida no feito em apenso.

Outrossim, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de 

ofício ao Serasa para inclusão do nome do executado naquele cadastro 

de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido nesta execução, 

caso ainda não tenha sido adotada tal providência.

 Após, em face do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado nos 

Embargos de Terceiro em apenso, voltem-me os autos conclusos para 

novas tentativas de penhora via convênio BACENJUD.

Por fim, DEFIRO o pedido de fls. 61/62, para a avaliação e remoção do 

veículo penhorado, a ser depositado junto ao exequente. Juntado o 

depósito de diligência, expeça-se o necessário.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 216935 Nr: 25791-89.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR ZEFERINO RODRIGUES, MANOEL 

PAZES DE CAMPOS, FRANCISCO FERREIRA CAMPOS, DIRCEU MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635, EDMILSON PRATES - OAB:5745/MT, EUDACIO ANTONIO 

DUARTE - OAB:1565

 Código: 216935

Vistos, etc.

A priori, invocando o princípio da celeridade, determino a expedição de 

ofício ao Serasa para inclusão do nome dos executados relacionados na 

decisão de fls. 677 naquele cadastro de inadimplentes, relativamente ao 

débito perseguido nesta execução, caso ainda não tenha sido adotada tal 

providência.

 Após a expedição do ofício supra, considerando a inércia da parte 

exequente, desde já, suspendo esta execução por 01(um) ano, com fulcro 

no artigo 921, inciso III, §1º, do CPC.

Consigno a parte exequente que caso já tenha sido realizada busca via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e outros), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

Exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo, cujo transcurso 

deverá ser aguardado em arquivo.

 Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo 

prazo de prescrição da ação”. Portanto, in casu, o prazo da prescrição 

intercorrente é o previsto no artigo 205 do Código Civil.

Alcançado tal lapso, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias (art. 921, § 5º, CPC).

 Nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 408343 Nr: 362-47.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRIVAN GONÇALVES FRANKLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Código: 408343

Vistos, etc.

Primeiramente, intime-se o Requerente para que indique seu atual 

endereço, apresentando comprovante de residência, no prazo de 

05(cinco) dias, sob pena de extinção com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

 A esse respeito, dispõe o artigo 77, inciso V, do CPC, ou seja, o dever 

das partes, procuradores e todo aquele que participar do processo de 

“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o 

endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva.”

Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 900468 Nr: 30178-35.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA, ISABEL ROSSANESI 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DINALO, HELVIO PINHEIRO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARYHÉLVIA AMARAL 

PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285

 Código: 900468 Vistos, etc.Conforme já registrado na decisão de fls.199, 

a sentença proferida nestes autos foi anulada para determinar a regular 

instrução do processo, com a produção da prova pericial requestada pela 

parte requerida.Nesse contexto, devidamente intimado, requestou o 

requerido Hélvio Pinheiro de Paula pela designação da prova pericial 

grafotécnica para o fim de averiguar se é verdadeira ou não a assinatura 

de MANOEL DE OLIVEIRA, já falecido, no instrumento de compra e venda 

do imóvel em discussão (documento juntado as fls. 34/35).Deste modo, 

nomeio como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à empresa 

Forense Lab Pericias - especialista em perícias técnicas judiciais, podendo 

ser encontrada na Rua Leonides de Carvalho, nº 111 - Coxipó da Ponte, 

Cuiabá - MT, 78048-350 - Telefone: (65) 98112-2338, E-mail: 

contato@forenselab.com, para realizar perícia descrita na decisão de 

folhas 217/218, independente de compromisso, sob a fé de seu grau, 

devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o 

início dos trabalhos.Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado, sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, 

apresentarem quesitos e assistente técnico (artigo 465, § 1º do CPC).Em 

seguida, intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, indicando o nome e a especialidade do 

profissional que atuará nos trabalhos periciais, e por fim, apresentar sua 

proposta honorária.Após, em igual prazo, digam as partes sobre a 

proposta honorária e, havendo concordância, deposite a parte requerida 

HELVIO PINHEIRO DE PAULA, integralmente, o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por 

cento) do depósito, no início dos trabalhos.(...).Intimem-se e 

cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1054122 Nr: 48388-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA E FERNANDES LTDA-ME, ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 
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OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 1054122Vistos, etc.Trata-se de Execução de Título extrajudicial – 

título de crédito: Contrato de Locação, conforme se vê na decisão 

proferida as fls. 43/45.Considerando a citação ficta dos devedores 

ocorrida as fls. 86, foi-lhes nomeada a Defensoria Pública Estadual para 

patrocinar seus interesses, na qualidade de Curadora Especial, no 

entanto, a referida instituição inadvertidamente ofertou a peça nominada 

de “Impugnação à Execução”, juntada as fls. 88/92.DECIDO.Primeiramente, 

registro que a peça supra referida representa erro grosseiro, pois, in 

casu, caberia a apresentação de Embargos à Execução, no prazo 

previsto pelo artigo 915 do CPC, cuja peça deveria ter sido distribuída por 

dependência a esta execução.Assim, tratando-se de execução de título 

extrajudicial, a alegação de excesso de execução deve ser apresentada 

pela via dos embargos do devedor (art. 917, III, CPC).O procedimento 

previsto nos artigo 525 do CPC somente é aplicável às obrigações 

estabelecidas por título judicial, razão pela qual a impugnação apresentada 

não comporta conhecimento por falta de amparo legal.Nesse 

sentido:“(...)”Diante disso, não conheço a referida petição.Em 

prosseguimento da execução, intime-se a parte exequente para que 

apresente o demonstrativo atualizado do débito, bem como indique bens 

de propriedade da parte executada para fins de penhora, no prazo de 

05(cinco) dias.Por fim, invocando o princípio da celeridade, determino a 

expedição de ofício ao Serasa para inclusão do nome dos executados 

naquele cadastro de inadimplentes, relativamente ao débito perseguido 

nesta execução, caso ainda não tenha sido adotada tal providência. 

Intimem-se e cumpra-se.Cuiabá (MT), 16 de janeiro de 2020. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1080454 Nr: 1749-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HESA 115 INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMJ GENESIS PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1080454

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título judicial, na forma de cumprimento de 

sentença. Promova-se as alterações necessárias na capa dos Autos, 

Cartório Distribuidor e sistema Apolo, concernentes à mudança de ação.

INTIME-SE a executada (via DJE) para pagamento espontâneo do débito, 

no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento), 

além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico 

percentual.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do executado, diga o 

exequente em 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 16 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 931322 Nr: 50026-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO COURY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCMITT - OAB:OAB/MT 14.360

 Código: 931322

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título judicial, relativa a verba honorária.

 Promova-se as alterações necessárias na capa dos Autos, Cartório 

Distribuidor e sistema Apolo, concernentes à mudança de ação, bem como 

à alteração dos polos, conforme já determinado.

Considerando o teor da petição de fls. 79, manifeste-se o exequente, 

indicando quem representa o Espólio, ou, na ausência de inventário, quem 

são os herdeiros do de cujus, para que se proceda a habilitação no polo 

passivo desta execução. Fixo o prazo de 15(quinze) dias.

In casu, após o decurso do prazo acima fixado, nada sendo requerido, 

desde já, suspendo esta execução por 01(um) ano, com fulcro no artigo 

921, inciso III, §1º, do CPC.

Fica desde já a parte exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo, cujo transcurso 

deverá ser aguardado em arquivo.

 Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo 

prazo de prescrição da ação”. Portanto, in casu, o prazo da prescrição 

intercorrente é quinquenal.

Alcançado tal lapso, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias (art. 921, § 5º, CPC).

Nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810261 Nr: 16763-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO, RICARDO DAMASCENO COSTA - OAB:192306/SP, 

VANESSA ROMANI PRADO - OAB:209585/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO - OAB:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

da exceção de pré-executividade interposta nos autos nas fls. 89/93.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786892 Nr: 40801-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. M. ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET HAROLDO ROCHA LTDA ME, 

GLORETE MARCIANA DE SOUZA, NATHALYE REGINA PINHEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 
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manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049784 Nr: 46319-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO OSVALDO MATEUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076770 Nr: 58462-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MAIA ARRUDA - 

OAB:23605/0, ANA LUIZA FERRO BRAZ - OAB:25882, ARTHUR FELIPE 

FERRO BRAZ - OAB:23438, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 15020-B

 Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385712 Nr: 21448-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: A F. M, FLAVIA MARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26417A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, 

DECLARO LIQUIDA a condenação do Executado PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), para fins de cumprimento da 

sentença, acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do 

sinistro, qual seja 01/12/2007 (Súmula 580 STJ), e os juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ).Condeno a parte Requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze) por 

cento do valor da condenação, nos termos do artigo 85,§2º do 

CPC.Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte Executada, na pessoa de 

seu advogado para efetuar o pagamento da quantia devidamente 

atualizada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação 

de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada, sobre o 

valor apurado, nos termos do artigo 523,§1º do CPC/2015.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 20 de Janeiro de 2020.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388280 Nr: 24124-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira de Souza - 

OAB:26621/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos diligência 

para cumprimento de mandado de penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905489 Nr: 33900-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUDEVALDO BIRTCHE, IVANA CARNELÓS 

BIRTCHE, VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE, FLÁVIA DE MARTIN 

TELES BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT, SUELEN 

DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 850, no ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461748 Nr: 30585-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso do prazo de citação de fls. 147, e, no ensejo, procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 711128 Nr: 4147-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO COURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16.191 O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 Código: 711128

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial

Considerando o teor da petição de fls. 144, manifeste-se o exequente, 

indicando quem representa o Espólio, ou, na ausência de inventário, quem 

são os herdeiros do de cujus, para que se proceda a habilitação no polo 

passivo desta execução. Fixo o prazo de 15(quinze) dias.

In casu, após o decurso do prazo acima fixado, nada sendo requerido, 

desde já, suspendo esta execução por 01(um) ano, com fulcro no artigo 

921, inciso III, §1º, do CPC.

Fica desde já a parte exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, do CPC, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo, cujo transcurso 

deverá ser aguardado em arquivo.

 Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo 

prazo de prescrição da ação”. Portanto, in casu, o prazo da prescrição 

intercorrente é quinquenal.

Alcançado tal lapso, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 dias (art. 921, § 5º, CPC).

Nada sendo requerido, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 17 de janeiro de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053417-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADOLFO CITOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1053417-75.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054088-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENER DA CONCEICAO CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054088-98.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054247-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054247-41.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1054471-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE ALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054471-76.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052191-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEMIRA MENDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1052191-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054722-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECINEIDE NUNES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054722-94.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055044-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRANDAO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055044-17.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054840-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 
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termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1054840-70.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055400-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINHO COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055400-12.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055416-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055416-63.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055528-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055528-32.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055596-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SIQUEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055596-79.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 
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presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055557-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1055557-82.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041719-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO LINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1041719-72.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041294-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR ROBERTO FAVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1041294-45.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041780-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERREIRA GALHARDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1041780-30.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 
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obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045375-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MORAES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1045375-37.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo auto 

composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 07 de 

Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044462-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044462-55.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044516-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044516-21.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056318-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA DAYANY GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056318-16.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 
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Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056348-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALOISIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056348-51.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056369-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SANTANA DE AMORIM RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056369-27.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056365-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GARCIA FERREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056365-87.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045687-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045687-13.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 756 de 2237



Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045875-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER RIBAS DE NEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045875-06.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045863-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045863-89.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045973-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045973-88.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045888-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045888-05.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045785-95.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DANIELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045785-95.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045895-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER PEREIRA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045895-94.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045915-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDY LORRAYNE MENDES DE LARA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045915-85.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045531-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RIBEIRO DE FREITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045531-25.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045200-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORANI PINHEIRO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045200-43.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025733-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL BARBOSA BIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1025733-78.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025798-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONCIANO MILTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1025798-73.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056933-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI BEZERRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1056933-06.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo auto 

composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 07 de 

Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056938-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056938-28.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014672-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CARDOSO LEITE OAB - DF26225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL HADDAD E FAGUNDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a Citação e Intimação da parte Embargada para, 

querendo, ofertar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

679 do CPC.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044772-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DIAS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044772-61.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049888-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1049888-48.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060794-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060794-97.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060838-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI LOPES CARDOSO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060838-19.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061129-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061129-19.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061183-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE AZEVEDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061183-82.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061223-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061223-64.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061344-92.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLAY ALINE DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061344-92.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031917-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FERREIRA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1031917-50.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044684-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044684-23.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044237-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUILIO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044237-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044814-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 762 de 2237



Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044814-13.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044789-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044789-97.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044931-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1044931-04.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045157-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOHANNA KEVELLYN DEL COMPARE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045157-09.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056263-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
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COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056263-65.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045878-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045878-58.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026338-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1026338-24.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045992-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEVANDER PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045992-94.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056058-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZZIZ ALVA RODRIGUEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056058-36.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 
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parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056119-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056119-91.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029549-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1029549-68.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046694-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEYKE TAKEHIRO MINETSUNA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046694-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046902-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDMAR LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046902-24.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 
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Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046396-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046396-48.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046730-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DOS SANTOS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046730-82.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046626-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA FIRMINO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046626-90.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046640-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO SILVEIRA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046640-74.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 
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Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056823-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR NERES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056823-07.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056882-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056882-92.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056955-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ESTEVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056955-64.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058404-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DO PRADO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058404-57.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045240-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1045240-25.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024171-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARLA PIRES (AUTOR(A))

K. P. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1024171-34.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022278-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GUIMARAES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1022278-42.2018.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057447-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALGACIR DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057447-56.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057368-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA DE ASSUNCAO OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057368-77.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051261-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANE DE CAMPOS MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1051261-17.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057814-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057814-80.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057668-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057668-39.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058031-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MENDES DA SILVA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 
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termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058031-26.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058105-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN TEODORO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058105-80.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058150-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE PATRICIA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058150-84.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058131-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA QUEIROZ SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058131-78.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058140-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058140-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 
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presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058269-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GUILHERME GOMES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058269-45.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057927-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057927-34.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058304-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058304-05.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058387-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIQUE PEREIRA PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058387-21.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 
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dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058403-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA COSTA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058403-72.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028110-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MAGNO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1028110-22.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030497-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIS ELISA FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1030497-10.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030457-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETH VILERA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1030457-28.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 
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verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030901-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMESON VITORINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1030901-61.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046725-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. A. L. D. S. (AUTOR(A))

JULIANO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1046725-60.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056352-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SILVA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1056352-88.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058623-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOARES REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058623-70.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058900-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1058900-86.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059038-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059038-53.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059183-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZICLEI RODRIGUES CRISTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059183-12.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059409-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO PEREIRA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059409-17.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059673-34.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WILTON KEROGA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059673-34.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059365-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DENILDO CARVALHO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059365-95.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059413-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA TEDEIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059413-54.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059754-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE INACIO ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059754-80.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059707-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059707-09.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060150-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON VALENTINO TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060150-57.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060084-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAILON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060084-77.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060090-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA APARECIDA BRENTAN PIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060090-84.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060526-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 
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Cível Processo: 1060526-43.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060584-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060584-46.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062221-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1062221-32.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061422-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORMIRO BATISTA CORREA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061422-86.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062242-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTTON FERREIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1062242-08.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 
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parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060145-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DA CONCEICAO OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. P. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060145-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060525-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060525-58.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061146-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PUJOL DA SILVA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061146-55.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060903-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara Cível Processo: 

1060903-14.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) representante legal: 

Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O presente E-mail, referente 

aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do despacho e da petição 

inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante deste 

e-mail, para responder, querendo, a ação. ADVERTÊNCIAS: O 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e a ausência 

injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser 

sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A parte, no entanto, poderá 

constituir representante por meio de procuração específica, como poderes 

para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Não havendo 

autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias (CPC, art. 
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335, caput), iniciando a partir da audiência, não apresentando 

contestação, será considerada revel e presumindo-se verdadeiras as 

alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Cuiabá, 09 de 

Janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061406-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1061406-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo 

Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 

3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELY CRISTINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000610-44.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057017-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCINEIDE PEREIRA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057017-07.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000513-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO VIQUI SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000513-44.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025192-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELIS RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1025192-45.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059207-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1059207-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000719-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MAYARA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000719-58.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035028-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1035028-42.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1060062-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RIBEIRO OLEGARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060062-19.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060371-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLY CARDOSO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1060371-40.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000470-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE VITORINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1000470-10.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049626-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEMILTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1049626-98.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028160-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1028160-48.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027646-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ALEXANDRINA LOPES BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1027646-95.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051109-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELVINO MACHADO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1051109-66.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051524-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEIA DIAS DE GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1051524-49.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1039830-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANE SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT18368/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 
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3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES PROCESSO n. 

1039830-83.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários]->EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL (228) POLO 

ATIVO: Nome: ESTEFANE SOARES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

BEIRA RIO, 218, NOVO TERCEIRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-420 POLO 

PASSIVO: Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 

12997 A 17279 - LADO ÍMPAR, TORRE A, 8º ANDAR, CONJ. 82, VILA 

GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 Senhor(a): 

REPRESENTANTE LEGAL, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os documentos solicitados pelo 

requerente, sob pena de aplicação do disposto no art. 400, do CPC, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DESPACHO: Vistos, Trata-se de Ação de Exibição de Documentos 

interposta por ESTEFANE SOARES DE OLIVEIRA em desfavor de BV 

FINANCEIRA S.A, redistribuído por força da decisão lançada no Id nº 

24187251 Nos termos do que dispõe os artigos 398 e 399 ambos do CPC, 

cite-se a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os 

documentos solicitados pelo requerente, sob pena de aplicação do 

disposto no art. 400, do CPC. Apresentado os documentos, deverá a parte 

requerente nos 30 (trinta) dias subsequentes aditar o pedido inicial, 

conforme disposto no artigo 308, § 2º, do CPC, formulando o pedido 

principal. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - 

§ 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Novembro de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do aviso de 

recebimento (AR). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026039-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SANTOS ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1026039-47.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051236-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRUAN PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1051236-04.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Notificação
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Notificação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029949-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS LEAO CASTILHO OAB - SP371282 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MACEDA RIBEIRO (EXECUTADO)

KENIAN GOMES SILVA MACEDA (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvida de ID 27835091 e 

ID 27835094.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060897-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA ARRUDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060897-07.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E LIMINAR EM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

FABÍOLA ARRUDA DE SOUZA, em face de UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a custear integralmente o 

tratamento médico e insumos prescritos à Autora para tratamento 

psiquiátrico de combate a CID F33.2 (depressão), o qual foi negado pelo 

Réu por não fazer parte do rol da ANS. Com pedido de gratuidade 

vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. De proêmio, saliento que no 

tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte 

Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do 

pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência é exigida a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de 

Processo Civil. Na espécie, a relação jurídica consolidada entre as partes 

é indene de dúvidas, de consumo, sujeitando-se, portanto, ao Código de 

Defesa do Consumidor e, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98 que 

regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim 

como prevê a Súmula 469 do STJ. In casu, tenho que os documentos que 

acostados à inicial, dão conta nesse momento processual de cognição 

sumária, da probabilidade do direito, haja vista a verossimilhança fática 

estar representada pela prescrição médica para a realização do exame, 

com pedido médico e documentos, assim como a negativa da autorização 

enviada pela Requerida à Autora que consta a recusa à cobertura em 

razão do tratamento não fazer parte do rol de procedimentos cobertos 

pela RN428 dos planos de saúde, chegando a afirmar que existem outros 

métodos cobertos pela Requerida com resultados mais relevantes para os 

pacientes. Contudo, esse posicionamento exarado pela Ré, vai de 

encontro com a jurisprudência consolidada em que o plano de saúde pode 

delimitar doenças a serem cobertas pelo contrato assistencial, todavia, 

não pode delimitar tratamento médico indicado ao paciente, de modo que 

as cláusulas que limitam a prestação de atendimento médico indicado, ao 

ponto de atingir sua eficiência e objetivo é abusivo e passivo de 

afastamento pelo Poder Judiciário. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da 

negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de 

procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao 

acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais 

baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência 

da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando 

irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que 

arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 

Consigno, na interpretação da modalidade de tratamento indicado a cada 

paciente, depende da prescrição médica com habilitação técnica para 

tanto, inclusive com ressalva no tocante a urgência da realização do 

exame para apurar um diagnóstico preciso do quadro evolutivo da doença 

que acomete o Autor. Portanto, não se pode olvidar que o quadro de 

saúde do Requerente é extremamente grave e impõe a prestação do 

serviço eficientemente na forma prescrita pelo médico assistente. Além 

disso, não se pode perder de vista a clarividente ofensa à dignidade da 

pessoa humana, ao direito à saúde e aos cuidados especiais, 

notadamente quando se trada de uma criança que fatalmente luta 

continuamente para sobreviver. Condutas desumanas e desarrazoada, 

sobretudo abusivas devem imediatamente ser barradas pelo Poder 

Judiciário. Por sua vez, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do 

processo, perfaz demonstrado pelo risco de agravamento do quadro 

clínico do Requerente e garantia de sua sobrevivência digna, devendo 

prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à saúde, 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a parte 

Requerida autorizar/prestar/custear integralmente o atendimento médico 

prescrito com a cobertura de todas as indicações. Ademais, a exclusão 

pretendida pela seguradora ofende ainda a boa-fé que deve nortear os 

contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a 

lição de NELSON NERY JUNIOR: “Quem quer contratar plano de saúde 

quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na 

hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o 

fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo 

tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber 

e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª Edição, página 570). 

Outrossim, ausente na hipótese o perigo de irreversibilidade da medida, 

porquanto os custos com os tratamentos poderão ser cobrados da parte 

Autora, em caso de eventual improcedência da demanda. ANTE O 

EXPOSTO, devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, DETERMINANDO que a Requerida UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 24h(vinte e quatro 

horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e 

PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS / 

CIRÚRGICOS / HOSPITALARES / TERAPÊUTICOS e similares, indicados 

pela equipe médica que atende à Requerente FABÍOLA ARRUDA DE 

SOUZA especialmente aqueles que foram objeto de recusa pelo Réu 

(Id.27625290), respeitando-se tão somente limitações contratuais 

estabelecidas entre as partes, sob pena de multa diária por eventual 

descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$500,00 

(quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento 

URGENTE da ordem, ficando desde já autorizada a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 
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Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036489-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1036489-49.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO a emenda a inicial 

do Id.22911692, em que a parte Exequente comprovou o recolhimento das 

custas processuais de distribuição da ação. Tratando-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA, fundada em contrato de 

compra e venda de grãos, cujos requisitos mínimos de admissibilidade do 

feito encontram-se suficientemente juntado aos autos, RECEBO a presente 

ação nos termos do artigo 811 e seguintes do CPC. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, 

satisfazer a obrigação de entregar 3.682.410kg (três milhões, seiscentos 

e oitenta e dois mil, quatrocentos e dez quilogramas), equivalente a 

61.373,50 (sessenta e um mil, trezentos e setenta e três, vírgula 

cinquenta) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) cada, sob pena de 

busca e apreensão a partir da comunicação da Exequente sobre o 

descumprimento da obrigação no prazo fixado (artigo 806, §1º do CPC). 

Com a citação, CIENTIFIQUE-SE a parte Executada que, independente do 

prazo fixado para o pagamento, poderá ser exercício do direito de defesa 

com oferecimento de embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente 

de penhora (artigo 914 e artigo 915, ambos do CPC). Decorrido o prazo 

fixado para cumprimento voluntário da obrigação, fica autorizado a BUSCA 

E APREENSÃO da coisa e o pagamento multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), limitado à R$4.314.557,05 (quatro milhões, trezentos e 

quatorze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais com cinco centavos) 

(valor da execução, sujeito a alteração). NOMEIO a parte Exequente como 

fiel depositária da coisa apreendida até ulterior deliberação. Certificado o 

depósito da coisa na posse da Exequente, LAVRE-SE o respectivo termo, 

podendo estar satisfeita a obrigação. DEFIRO a inclusão do nome dos 

Executados no cadastro de inadimplentes, devendo a parte Executada 

retirar junto a secretaria do juízo o expediente para os devidos fins, 

comunicando-se no prazo de 10 (dez) dias as anotações efetivadas. 

Cumpridas as determinações acima, INTIME-SE o Exequente para no prazo 

de 10 (dez) dias REQUERER o que é de direito. Citem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060436-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060436-35.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aventada por MAX DYEGO ISHIZUKA 

DORNELLES em desfavor de PAULO GUSTAVO OLIVEIRA MARTINS, 

postulando a parte Autora pelo cumprimento de obrigação supostamente 

assumida pelo Réu na aquisição do veículo VW POLO 1.6 SPORTLINE, 

ANO 2009/MODELO 2010, PLACA KXB2736/MT, COR PRETA, CHASSI 

9BWAB09N8AP004759, CÓD. RENAVAM 00154006874, pelo valor de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme demonstra o DUT 

(Documento Único de Transferência), pleiteando em sede de tutela de 

urgência que: [...] d) LIMINARMENTE, a condenação do Requerido na 

obrigação de fazer, objetivando efetivar a transferência do veículo para 

seu nome, no prazo estipulado por este r. Juízo, sob pena de multa diária, 

sendo o valor do bem vendido à época no importe de R$ 24.000,00 (vinte e 

quatro mil reais); e) LIMINARMENTE, a condenação do Requerido na 

obrigação de fazer, consistente em regularizar os débitos de impostos, 

taxas e multas pendentes de pagamento junto ao Detran/MT e a Sefaz/MT, 

no valor total de R$ 1.865,66 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), no prazo estipulado por este r. Juízo, sob 

pena de multa diária; f) LIMINARMENTE, a condenação do Requerido na 

obrigação de fazer, consistente em regularizar os débitos protestados em 

nome do Requerente perante o Cartório do Segundo Serviço Notarial e 

Registral de Várzea Grande-MT, no valor total de R$ 6.619,62 (seis mil, 

seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), no prazo 

estipulado por este r. Juízo, sob pena de multa diária; g) Na hipótese do 

Requerido não efetivar a transferência do veículo no prazo estipulado por 

este r. Juízo, sem prejuízo da multa diária, seja então o bem móvel 

apreendido e depositado em “mãos” do Requerente, justamente para 

compelir o demandado a transferir a titularidade do veículo, bem como das 

dívidas oriundas deste que se encontram em nome do Requerente; [...] (sic 

Id.27534863 pág.12) Com pedido de gratuidade vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. O pedido de tutela antecipada formulado, aqui compreendido 

como tutela de urgência, está disciplinado no Título II do CPC/2015, cujo art. 

300, exige para o deferimento da medida, que se evidencie a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In 

casu, tenho que os elementos de prova acostados à exordial, dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do 

direito, porquanto a verossimilhança fática é notadamente representada 

pelo documento do veículo outorgado em nome do Réu, extrato do 

DETRAN em que há gravame de alienação fiduciária do bem em nome do 

Requerido, bem como o registro de que houve a perda do prazo para 

finalização do processo de transferência de titularidade. Além disso, 

também encontram-se comprovados os débitos fiscais lançados sobre o 

nome do Requerente, em razão do inadimplemento dos impostos devidos 

pelo proprietário do bem no período em que o veículo já havia sido vendido 

ao Réu. Na mesma linha, identifico a presença do perigo de dano, é 

concreto, na medida em que a responsabilidade do titular do veículo é 

solidária perante terceiros, bem como no tocante a novos débitos inscritos 

no registro do bem em desfavor do Autor, ensejando as medidas 

constritivas sobre os dados do Requerente, além de responsabilizações 

mais severas. Portanto, é clara extensão irreparável e imensurável o 

perigo do dano. Por fim, diante do conjunto probatório existente nos autos, 

vejo que inexistente o perigo da irreversibilidade da medida de urgência já 

que, a obrigação que se pretende cumprimento, já deveria ter sido 

realizada desde a venda do automóvel, sendo esta providência afeta ao 

proprietário do veículo no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 123, §1º do 

CTB), quem seja, o Requerido. Contudo, não vislumbro justa causa para a 

vinculação da posse do veículo ao cumprimento desta ordem, mormente o 

objeto da ação não ser o desfazimento do negócio, salvo se o Autor 

depositar em juízo o valor recebido pela venda do veículo, ocasião em que 

será possível analisar o pleito de busca e apreensão do carro e devolução 

ao Requerente. ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor MAX DYEGO ISHIZUKA 

DORNELLES para DETERMINAR que o Réu PAULO GUSTAVO OLIVEIRA 

MARTINS, no prazo de 10 (DEZ) dias: 1) Promova as medidas necessárias 

para TRANSFERIR a titularidade do veículo VW POLO 1.6 SPORTLINE, ANO 

2009/MODELO 2010, PLACA KXB2736/MT, COR PRETA, CHASSI 

9BWAB09N8AP004759, RENAVAM 00154006874, conforme autorização 

para transferência anexa ao Id.27534886, retirando o veículo do nome do 

Autor MAX DYEGO ISHIZUKA DORNELLES, comprovando nos autos o 

cumprimento da ordem no mesmo prazo, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) POR DIA de descumprimento desta decisum, 
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sem prejuízo das sanções civis e criminais ensejadas pelo crime de 

desobediência. 2) Providencie a BAIXA/ADIMPLEMENTO/TRANSFERÊNCIA 

DE TODOS OS DÉBITOS/REGISTROS/PROTESTOS FISCAIS, 

ADMINISTRATIVOS E CIVIS lançados sobre os dados do Autor MAX 

DYEGO ISHIZUKA DORNELLES constituídos em razão da titularidade do 

veículo à partir da data do endosso oficial do DUT em favor do Réu 

(26/09/2016) até a data da efetiva transferência do patrimônio nos termos 

determinados no “item 1” desta decisão, comprovando nos autos o 

cumprimento da ordem no mesmo prazo, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) POR DIA de descumprimento desta decisum, 

sem prejuízo das sanções civis e criminais ensejadas pelo crime de 

desobediência, bem como a expropriação forçada do valor devido. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, para conhecimento da ação e, 

querendo, apresente sua resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, e 

compareça à audiência de conciliação prevista no artigo 334, com as 

advertências do artigo 335, ambos do CPC, a ser designada pela 

Secretaria Judicial e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento desta 

ordem, inclusive em regime de plantão pelo Oficial de Justiça Plantonista 

e/ou do Plantão Judiciário do Recesso Forense, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025242-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TADEU TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025242-08.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

DANIEL TADEU TEIXEIRA RÉU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) 

dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024715-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO NICACIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº- 1024715-22.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no id. 

26963925/26963926 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos 

termos dos artigos 313, II e 922 do CPC, DETERMINO a SUSPENSÃO do 

feito até o cumprimento integral da transação 30/09/2021. Decorrido o 

prazo em caso de silêncio da parte Requerente com relação ao eventual 

descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito e extinto o feito. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033618-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GARCIA RIGOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO(A))

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOVELINO ABREU DE LIMA (RÉU)

ANDREA REWEL BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1033618-46.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Em face da comunicação 

anexada ao Id.27654995, dando conta de que a execução extrajudicial 

que originou a constituição da propriedade defendida nesta demanda foi 

suspensa pela Justiça Federal desta subseção, DETERMINO a 

SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO na posse proferida neste autos, 

devendo o Gestor diligênciar imediatamente pelos meios legais e céleres a 

fim de que seja RECOLHIDO O MANDADO em vias de cumprimento pelo 

oficial de justiça, CERTIFIQUE-SE. Após, retorne o feito ao curso regular de 

tramitação. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA, inclusive em regime 

de plantão. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060842-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA WATANABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1060842-56.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por OLGA WATANABE GALLAS em face 

de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO objetivando, em 

síntese, a manutenção de contrato após o falecimento do titular (seu 

cônjuge), o qual teria sido rescindido pelo plano de saúde Réu, mesmo 

com o regular adimplemento das mensalidades pela Autora, bem como a 

retificação cadastral para a manutenção da avença. Com pedido de 

gratuidade vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. De proêmio, 

saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Segundo a atual sistemática 

processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar 

ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou 
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incidental (CPC 2015, artigo 294). O regime geral das tutelas de urgência 

está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou 

os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. E, no caso, verifico a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano de difícil reparação, consoante o disposto no artigo 300 do 

Código de Processo Civil de 2015. Isso porque o mero falecimento do 

titular do plano não implica em extinção automática do vínculo contratual 

em relação aos dependentes. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO 

DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MORTE DO TITULAR. VIOLAÇÃO 

AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO 

CONTRATO QUE SE IMPÕE. QUEBRA DOS DEVERES ANEXOS PELA 

PARTE RÉ QUE CARACTERIZA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da 

ocorrência de falha na prestação do serviço no presente caso, decorreu 

da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão 

recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a 

admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. 

No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos 

morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido 

pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em 

que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 

Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de reparação moral decorrente de cancelamento 

indevido de plano de saúde, de modo que a sua revisão também encontra 

óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl 

no AREsp 1509222/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019) Ademais, não se pode 

desconsiderar os interesses envolvidos e a especial função social dos 

contratos de assistência médico-hospitalar. Outrossim, presente o perigo 

de dano de difícil reparação, pois a Autora é idosa e a ausência de 

assistência médico-hospitalar poderá colocar em risco sua saúde e até 

mesmo sua vida. Para além da flagrante e incontestável preponderância 

da vida em relação ao patrimônio, é evidente que eventuais perdas 

sofridas pela Requerida poderão ser reparadas, sendo a tutela totalmente 

reversível. No presente caso, em um juízo de cognição sumária, verifico a 

existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da 

veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito 

material consistentes na prova da relação jurídica, bem como a 

comprovação de que a recusa de envio da proposta manutenção do plano 

com as mesmas condições inicialmente contratadas. Assim, ao menos em 

juízo de cognição sumária, a Autora preenche os requisitos para a 

manutenção do plano de saúde, conforme a Súmula nº 13 da ANS, e a 

presença, também, do perigo de dano, que consiste em supressão do 

direito de garantia à saúde, presumidamente fragilizada em razão da idade 

avançada (63 anos). ANTE O EXPOSTO, devidamente preenchidos os 

requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pleiteada pela Autora OLGA WATANABE GALLAS e determino 

que o plano de saúde requerido UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO no prazo de 24h(vinte e quatro horas), tome as 

providências necessárias para a manutenção do contrato com a Autora, 

devendo a Requerente efetuar o pagamento das mensalidades 

regularmente, na forma contratada, a partir do fim do período de remissão, 

para o que o Requerido deverá enviar à Autora, em tempo hábil, os 

respectivos boletos ou avisos de pagamento, inclusive os vencidos antes 

desta decisão, com reprogramação do vencimento para no mínimo 40 

(quarenta) dias da data do recebimento pela Autora, sob pena de multa 

diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO o cumprimento 

URGENTE da ordem, ficando desde já autorizada a realização da diligência 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061195-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT26228/O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061195-96.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA aviada por ANA FRANCISCA DOS REIS em 

face da ENERGISA S/A (DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) objetivando 

questionar a classificação tarifaria da Unidade Consumidora 

nº6/2601993-5, pleiteando em sede de tutela de urgência que a Requerida 

faça o enquadramento das faturas emitidas para pagamento, sob a tarifa 

de baixa renda. Com pedido de gratuidade vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. No caso em 

comento, cinge-se a controversa na correta classificação tarifária da 

unidade consumidora da parte Requerente, porquanto, na convicção da 

Autora, por pertencer à faixa de baixa renda, deveria receber 

classificação tarifária condizente à sua situação econômica. Contudo, em 

uma análise perfunctória, à luz da regulamentação pátria que define o 

tema, não vislumbro neste momento a probabilidade do direito vindicado 

pela Requerente. Isto porque, o Decreto nº62.724/1968 que estabelece 

normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviço 

públicos de energia elétrica, dispõe em seu artigo 16 as hipóteses de 

classificação especial de consumidores. Por seu turno, a ANEEL 

regulamentou tal dispositivo através da Resolução Normativa nº414/2010, 

estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, 

sendo que em todas as hipóteses, depende de apuração real, inexistindo 

verossimilhança inequívoca para a prolação do provimento jurisdicional 

vindicado. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a 

análise da presença dos demais requisitos, recomendando-se o exercício 

do contraditório e ampla defesa, a fim de que o juízo forme seu livre 

convencimento. Ademais, a presente decisão não possui caráter 

irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos 

requisitos através de pedido adequadamente fundamentado e 

comprovado, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a 

qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, por não estarem presentes os 

pressupostos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA 

DE URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
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conteste a demanda, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061157-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO SERGIO MARTINS DE MENEZES (RÉU)

LESSANDRO CAVALCANTE SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061157-84.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO aventada por 

OSCAR GABRIEL DE ARAÚJO CARVALHO em desfavor de LESSANDRO 

CAVALCANTE SANTANA (1º Réu) e REGINALDO SERGIO M. DE MENEZES 

(2º Réu), em razão de acidente de trânsito que causou lesões corporais 

no Autor, dando raso à presente ação, com pedido de tutela de urgência 

para pensionamento mensal em seu favor, dado à gravidade das lesões e 

incapacidade laborativa do Requerente. Com pedido de gratuidade 

vieram-me conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO De proêmio, saliento que 

no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a 

parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento 

do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. In casu, a despeito da fatalidade que origina o presente 

feito, bem como a cristalina delineação acerca da legitimidade da parte 

Requerente em pleitear os alimentos provisionais, não vislumbro a segura 

presença da probabilidade do direito, no tocante a responsabilidade civil 

exclusiva do Réu para a ocorrência dos fatos narrados na exordial, ao 

menos nessa prematura fase processual. Nada impede que, após a 

triangulação processual e instrução do feito, haja alteração desta 

convicção perfunctória. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados para a concessão da tutela de urgência são 

concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Razão disso, inexistente a probabilidade do 

direito, é dispensável a análise dos demais (perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo). Ademais, a presente decisão não possui 

caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, em caso de 

demonstração futura dos requisitos indispensáveis ao deferimento do 

pedido, é possível que este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer 

tempo. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Autora. CITE-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, conteste a ação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059881-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MODULO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1059881-18.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR manejada por MÓDULO 

ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA em desfavor da ÁGUAS CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, objetivando análise judicial do 

faturamento da prestação do serviço da Requerida na unidade 

consumidora do Requerente, matriculada sob o nº474073-4 cujo 

hidrômetro é o nºY18S133557, relativo ao mês de novembro/2019, 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida se abstenha de 

interromper o serviço e lançar registros negativos sobre os dados da 

Autora, em razão do inadimplemento da citada fatura. Custas recolhidas 

no Id.27654999, com esclarecimento de que o registro prioritário da 

tramitação dos autos se dá pela condição pessoal do sócio da empresa 

Autora. Vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, 

saliento que, a empresa Requerente não pode ser beneficiada 

processualmente em razão de condição pessoal do sócio representante, 

dado a personalidade jurídica distinta. Conseguinte, de acordo com o art. 

300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória 

de urgência é exigida a presença da probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser passível 

de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido Códex. Ressalto que 

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre 

convencimento, utilizando-se dos fatos, das provas, da jurisprudência, 

dos aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável 

ao caso concreto. No caso dos autos, a probabilidade do direito Autoral 

quanto a cobrança exacerbada, o que efetivamente está distante do 

consumo aparentemente real da unidade, reclamando explicação da Ré. 

Por outro lado, o perigo de dano, decorre dos prejuízos naturais que 

adviriam do corte no fornecimento de água, serviço de caráter essencial e 

vital prestado pela Requerida, sendo os danos causados à Autora de 

dimensão inimaginável. Não se olvidando das consequências ambientais 

oriunda do desperdício desse bem natural vital e escasso, “ÁGUA”. Anoto 

não haver o perigo de dano inverso, pois a tutela aqui deferida refere-se à 

impossibilidade de supressão no fornecimento de água em relação aos 

débitos discutidos, sendo a urgência do atendimento da ordem pela 

Requerida ônus que lhe incumbe, até que se identifique os motivos dos 

faturamentos tão elevados na unidade consumidora da Autora. Finalmente, 

consigno que, a presente decisão não possui caráter irrevogável e/ou 

irreversível, de sorte que, demonstrado a presença dos requisitos através 

de pedido adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que 

este provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O 

EXPOSTO, recebo a emenda a inicial do Id.27654999 e, nos termos do 

artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
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formulada na inicial, para DETERMINAR que a Requerida ÁGUAS CUIABÁ 

S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO: 1) SE ABSTENHA de interromper, e 

se for o caso RESTABELEÇA NO PRAZO DE 24H (VINTE E QUATRO 

HORAS), O FORNECIMENTO DE ÁGUA na unidade consumidora da Autora 

MÓDULO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA (matricula sob nº464603 

e hidrômetro nºY17L317188) e de lançar os dados da Requerente nos 

anais de proteção ao crédito e razão do faturamento sub judice 

(novembro/2019), sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) POR DIA de descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração. 

2) CITE-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 3) 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DETERMINO o cumprimento desta 

ordem, inclusive em regime de plantão pelo Oficial de Justiça Plantonista 

e/ou do Plantão Judiciário do Recesso Forense, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061277-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES CABRAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1061277-30.2019.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de ação com polo 

passivo formado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, envolvendo questão 

de saúde pública, durante o plantão judiciário do dia 19/12/2019 às 17h00. 

Feitas estas justificativas, sendo a competência para presidir e julgar a 

ação é de uma Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca 

de Várzea Grande, o que se alinha às normas de organização judiciária 

deste Estado. CPC Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela 

Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas 

neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização 

judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. 

Resolução TJ-MT/OE nº09/2019 Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos 

termos do Anexo I desta Resolução. ANEXO I 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública: Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à 

saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado. Desta feita, considerando a composição do polo 

passivo da ação, cuidando-se de competência ratione personae, logo, 

absoluta, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir esta ação ao JUÍZO 

DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

VARZEA GRANDE. Após as formalidades legais, remetam-se os autos à 

redistribuição ao Juízo competente. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004971-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

JULIANO BATTELLA GOTLIB OAB - SP227548 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1004971-75.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento 

ao disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao 

saneamento e organização do processo. O feito reclama a aplicação da 

inversão do ônus probante, pois, configurada a relação consumerista e 

evidente a hipossuficiência técnica e financeira da Autora, além de sua 

vulnerabilidade. Assim, DEFIRO a inversão do ônus da prova prevista no 

artigo 6º, inciso VIII do CDC. Passo a análise das matérias preliminares. 

Prejudicial de mérito. prescrição. O compromisso de compra e venda em 

questão foi firmado entre as partes em 05.08.2009, para aquisição de um 

imóvel situado à Avenida da FEB, nº. 172, Bairro Alameda, Parque 

Chapada dos Guimarães, apartamento nº. 308, Várzea Grande/MT, com 

previsão de entrega para abril de 2011. A presente ação foi ajuizada em 

01.03.2018. Tratando-se de pretensão de crédito fundada em direito 

pessoal, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal, a teor do 

disposto no art. 205, do Código Civil, contado da data prevista em contrato 

para a entrega do imóvel, termo inicial do prazo prescricional, quando 

houve o alegado descumprimento contratual. Esse é o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO 

CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO DA AGRAVANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

DEMANDADA. 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no 

artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento 

contratual. Incidência do teor da Súmula 83/STJ. (...) 5. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1713608/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). Logo, 

considerando a data prevista para entrega do imóvel, abril de 2011, e 

ainda, considerando que a ação foi ajuizada em 01/03/2018, AFASTO A 

ALEGADA PRESCRIÇÃO. No que tange a alegação de litispendência entre 

esta demanda e a ação em trâmite no 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá 

(8061994-77.2018), determino a intimação da parte Autora para juntar 

neste processo a petição inicial da referida ação, para posterior analise e 

decisão da matéria suscitada. Fixo o prazo de 15(quinze) dias. No mesmo 

prazo supra estabelecido, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 

do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse no julgamento antecipado do processo, ou, querendo, 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

concluir o saneamento do processo. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015437-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI CONCEICAO DORILEO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))
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ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1015437-31.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Não há preliminares a serem analisadas. 

Quanto aos pedidos Autorais, id. 19875329 e 24572550, manifeste-se a 

Requerida, no prazo de 15(quinze) dias. No mesmo prazo supra 

estabelecido, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, intimem-se as partes para manifestarem interesse no 

julgamento deste processo no estado em que se encontra, ou, querendo, 

especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Por fim, DEFIRO o pedido da Requerida formulado 

no id. 19924683. Oficie-se à DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

para que informe a este Juízo o saldo devedor do contrato de alienação do 

veículo descrito na inicial, firmado com o requerente, no prazo de 

05(cinco) dias. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA FURINI ZANUTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1000530-80.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se ação cominatória 

proposta por AURORA FURINI ZANUTTO, assistida pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso, em desfavor da UNIMED CAMPO GRANDE MS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de que seja em liminarmente 

compelido ao Plano Requerido o custeio do tratamento hospitalar em 

domicílio prescrito à Autora, o qual estaria sendo negado por não constar 

no rol de atendimento obrigatório exigido pela ANS. Consigno que, a 

Autora, com 90 anos de idade, foi diagnosticada com demência e 

Parkinson, atualmente acamada em tratamento multidisciplinar, sendo 

prescrito o tratamento hospitalar em domicilio, nos moldes da internação 

em Home Care. Com pedido de concessão do benefício da gratuidade da 

justiça, vieram-me conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. De proêmio, 

saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

referido códex. Pois bem. A matéria deve ser tratada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, pois as partes contratantes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º, do 

Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 469 do Superior Tribunal de 

Justiça. Na espécie, observo que o tratamento da Autora foi indicado por 

médico especializado, que visa além da preservação da vida da 

Requerente, evitar contaminação e exposição hospitalar plausível dado ao 

grave e progressivo estado de saúde da Autora. Todavia, mesmo depois 

da recomendação médica, o Requerido negou o procedimento solicitado ao 

argumento de que o tratamento não encontra-se coberto pelo rol de 

procedimentos obrigatórios da ANS. Ora, não compete ao plano de saúde 

avaliar, ou pior, limitar contratualmente, qual é o tratamento mais adequado 

ao paciente, apenas custear as despesas de acordo com a melhor 

técnica. Ademais, ainda que se cogite a ausência de expressa previsão 

de tais tratamentos não é excludente da obrigatoriedade de seu custeio, 

porquanto a negativa da parte Requerida ou a eventual limitação 

contratual, traduz-se na contramão do direito material do menor à 

perspectiva objetiva de recuperação e, pois, importa em mácula à Lei, além 

de ofender a boa-fé objetiva que deve nortear os contratos 

consumeristas, notadamente o pacto de prestação de serviços de 

assistência à saúde, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição de 

NELSON NERY JUNIOR, verbis: “Quem quer contratar plano de saúde quer 

cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora 

em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor 

desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento 

sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não 

prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª edição, página 570). A 

propósito, já se pronunciou, por mera amostragem, o C. Superior Tribunal 

de Justiça: “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo 

paciente. Precedentes” (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 

28/08/2013). “Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da 

cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário 

(radioterapia).Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 

permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do 

contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais 

necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do 

procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes” 

(AgRg no AREsp 192.612/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 20/03/2014). Segundo entendimento pacificado no 

colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde 

podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o 

procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da 

integridade física do paciente. Confira-se jurisprudência sobre o tema: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO 

MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar 

as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, 

delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento 

da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, 

Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 

18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a 

autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano 

moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, 

comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ: AgInt no AREsp 1263533/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

16/05/2019, DJe 23/05/2019) Cumpre esclarecer, por oportuno, que o 

médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores 

condições de sugerir o procedimento mais adequado ao caso específico, 

não comparecendo razoável negar à Requerente o acesso à técnica 

apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, mormente 

porque demonstrada no relatório médico à exaustão os motivos que 

levaram à escolha do tratamento pleiteado. Portanto, ao meu sentir, nesta 

fase de cognição sumária, diante da inequívoco teor recusa do plano de 

saúde Réu, frente ao bem jurídico tutelado, direito ilimitado que garanta 

com dignidade e segurança a Vida e a Saúde, entendo inarredável a 

probabilidade do direito à concessão da medida. Igualmente se diga quanto 

ao perigo de dano irreparável ou de incerta reparação à saúde e 

bem-estar da Requerente em se aguardar o regular trâmite da ação sem o 

início tratamento prescrito, sendo desnecessário tecer maiores 

considerações a respeito. Por fim, relevante anotar que o perigo da 

irreversibilidade deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano 

irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais 

relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos 

procedimentos e tratamentos médicos indicados para a Autora, poderão 

ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda, 

enquanto a vida, especialmente quando se enfrenta doença grave, nem 
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sempre poderá ter a mesma sorte. Logo, deve prevalecer neste momento 

processual, o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana, cabendo a parte Requerida autorizar o 

fornecimento do procedimento requisitado. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que 

a parte Requerida UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO no prazo de 24h (vinte e quatro horas), AUTORIZE 

TODOS OS PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS/TRANSPORTE 

PARA TRATAMENTO descritos na exordial e indicados para à Autora 

AURORA FURINI ZANUTTO, especialmente o sistema HOME CARE com 

absolutamente todos os insumos, medicamentos, profissionais técnicos e 

demais serviços hospitalares prestados em domicilio, nos moldes médicos 

prescritos, respeitados as limitações contratuais de assistência material 

pessoal domiciliar, sob pena de MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 

(um reais), em caso de DESCUMPRIMENTO da presente decisão, além das 

penalidades legais. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, conteste 

a demanda, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do 

Código de Processo Civil, consignando que no caso de o plano de saúde 

se tratar de uma cooperativa, além da intimação e citação oficial a 

distancia, deverá ser comunicado via oficial de justiça o plano de saúde 

sediado nesta Capital, a fim de dar agilidade e efetividade ao cumprimento 

da ordem. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. DEFIRO 

AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA, INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE, SERVINDO 

A PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000636-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1000636-42.2020.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de ação proposta 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, o que implica no declínio da 

competência para processar e julgar a ação a fim de se alinhar às normas 

de organização judiciária deste Estado. CPC Art. 44. Obedecidos os limites 

estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada 

pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas 

normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas 

constituições dos Estados. Resolução nº11/2017/TP Processar e julgar os 

feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas 

precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e 

igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública. Desta 

feita, considerando o endereçamento da exordial, o polo passivo da ação, 

cuidando-se de competência ratione personae, logo, absoluta, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para presidir esta ação para uma das VARAS 

ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA desta Comarca. Após as 

formalidades legais, remetam-se os autos à distribuição. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026695-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO OAB - MT13700-O (ADVOGADO(A))

EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA OAB - MT13206-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERVASIO ANTONIO ZANGEROLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO OAB - MT10471/O (ADVOGADO(A))

GILDO CAPELETO OAB - MT0007288S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1026695-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Observo que o Oficial de 

Justiça não cumpriu com a esperada diligência a ordem proferida no 

Id.24221158, em que determinou que o ato fosse feito por hora certa, 

ressaltando inclusive a desnecessidade de ordem judicial para tanto. 

Todavia, o meirinho por duas vezes foi cumprir o ato com expresso 

registro “hora certa” no mandado, porém não cumpriu com o esmero o seu 

encargo. DETERMINO que seja renovado o ato na forma ordenada no 

Id.24221158, ATENTANDO-SE o Oficial de Justiça à necessidade de 

CUMPRIR DILIGENTEMENTE seu encargo. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026863-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE APARECIDA SILVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº: 1026863-74.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ambas 

requestaram pelo julgamento antecipado da lide. Não foram arguidas 

matérias de ordem preliminar. Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, eis que a prova 

documental colacionada mostra-se suficiente para uma perfeita 

compreensão e deslinde da questão. Ante o exposto, determino o retorno 

dos autos conclusos para proferir sentença, após o decurso do prazo da 

publicação desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013183-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW HOLLAND CONSTRUCTIONN (RÉU)

COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ANTONIO DA SILVA OAB - GO30560 (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))
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PEDRO FONSECA SANTOS JUNIOR OAB - GO26608 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº: 1013183-22.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não 

contempla julgamento antecipado da lide. Atento ao disposto no art. 357, 

do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo. As requeridas, devidamente citadas, apresentaram suas 

contestações. A Requerida CNH não suscitou matérias de ordem 

preliminar, todavia, impugnou a aplicação do CDC ao presente caso, 

questão que será analisada mais a frente neste decisum. A Requerida 

COTRIL, a seu turno, impugnou o valor atribuído a causa, bem como 

suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda Requerida 

(CNH), cujas matérias, passo a decidir. Impugnação ao Valor da Causa. O 

valor da causa deve expressar, tanto quanto possível, o proveito 

econômico perseguido pelo Autor. Há de se ver, entretanto, que havendo 

incerteza acerca do proveito econômico perseguido na demanda, o valor 

do pedido será sempre meramente estimativo ou provisório, segundo 

orientação traçada no art. 291 do CPC. In casu, o valor atribuído pela 

Autora a presente demanda cinge-se ao valor pretendido a título de danos 

morais, eis que incerto o valor da obrigação de fazer pretendido pela 

parte. Diante disso, REJEITO a impugnação ao valor da causa. Ilegitimidade 

Passiva: A referida preliminar será apreciada e decidida com o mérito da 

demanda, por ocasião da prolação da sentença. Do ônus da prova: 

Acerca do ônus probatório, verifico a impossibilidade de inversão, pois 

inaplicável a legislação consumerista, haja vista não poder a empresa 

requerente ser considerada consumidora, pois o consumidor deve ser o 

destinatário final da cadeia de produção e não um usuário do produto ou 

serviço como insumo (teoria finalista). Deste modo, impossível a aplicação 

do CDC à relação decorrente da aquisição/manutenção de veículo utilizado 

para incrementar os negócios desenvolvidos, ou melhor, como insumo da 

atividade colocada no mercado de consumo. Nesse sentido, o 

entendimento do STJ: “EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO 

CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. 

SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. 

POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O 

posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação 

desta Corte Superior, a saber: "o Código de Defesa do Consumidor não se 

aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para 

implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o 

destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" 

(AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016). 2. O recurso especial não 

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto 

fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais 

(Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. O reconhecimento da situação de 

vulnerabilidade, a fim de se aplicar o CDC, exigiria reexame de questões 

fáticas. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos 

elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu 

pela existência de cláusula prevendo a capitalização mensal dos juros. 5. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

1218885/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018).” Desta forma, inaplicável 

é o CDC para o caso ora em apreço, devendo o mesmo ser analisado sob 

o prisma da legislação civil, pois versa acerca de relação interempresarial, 

de cunho comercial. Estando as partes bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito 

abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo 

por saneado. Fixo como pontos controvertidos: falha na prestação de 

serviço da primeira Requerida; defeito de fabricação nas peças 

produzidas pela segunda requerida; mau uso do equipamento; se o 

Requerente faz jus a lucros cessantes; se é devida a compensação por 

danos morais na forma pretendida. Instadas as partes a indicarem as 

provas que ainda pretendem produzir, a Autora pugnou pela produção de 

prova oral, consistente na colheita de depoimento pessoal dos 

representantes das Requeridas, bem como prova testemunhal. As 

Requeridas pugnaram pela produção de prova pericial. Do exame dos 

autos, reputo necessária a produção da prova pericial, por entender 

pertinente ao correto deslinde da controvérsia. Em relação à produção de 

provas perquiridas, DEFIRO a prova pericial pugnada pelo Autor, e para 

tanto, NOMEIO como perito do Juízo, Luiz Felipe Coimbra Gaborin, 

Engenheiro Mecânico, cadastrado no banco de peritos do TJ/MT, que pode 

ser localizado na Rua F, nº 06, Setor Centro Sul, bairro Morado do Ouro, 

Cuiabá/MT, telefone: 99967-8805, que realizará a perícia, sob a fé de seu 

grau, com a entrega do Laudo em 30(trinta) dias após início dos trabalhos. 

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e 

assistente técnico (artigo 465, § 1º do CPC). Em seguida, intime-se o perito 

nomeado para em 05(cinco) dias, dizer se aceita o trabalho, bem como 

apresentar proposta de honorários, condizente com o trabalho a ser 

desenvolvido, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. Posteriormente, em 

igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, depositem as requeridas, em forma de rateio, o valor 

integral dos honorários. Na sequência, agende-se com o expert a data de 

início dos trabalhos, intimando-se as partes, certificando a ocorrência nos 

autos. Com a apresentação do Laudo em Juízo, sobre ele manifestem-se 

as partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Por fim, INDEFIRO, 

desde logo, a produção da prova oral e testemunhal pleiteada pela Autora, 

porquanto inútil e desnecessária, uma vez que o objeto litigioso versa 

sobre questões essencialmente técnicas, razão pela qual a prova pericial 

acima determinada, mostra-se a única modalidade cabível, adequada e 

pertinente para o deslinde da ação e apuração dos fatos controvertidos. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1014036-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELISABETE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERIDO)

ISAIAS FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

ALINE CRISTINA DA SILVA MENDES CALVO (REQUERIDO)

JAIR RIBEIRO CALVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1014036-31.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Instados os litigantes a 

se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, não 

foram formulados requerimentos concernentes à produção de outras 

provas. E do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este 

feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a 

dilação probatória, eis que a prova documental colacionada mostra-se 

suficiente para o deslinde da questão. Ante o exposto, determinando o 

retorno dos autos conclusos para proferir sentença após o decurso do 

prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013255-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA JULIANO (REQUERIDO)

MARISA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Pje nº1013255-38.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de CARTA 

PRECATÓRIA distribuída após da publicação da Resolução TJ-MT/OE nº02 

de 28/03/2019, que redefiniu a competência das Varas Cíveis da Comarca 

de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias à vara especializada nos seguintes termos: 1ª Vara Cível - 

Processar e julgar os feitos de falência e recuperação judicial, bem como 

cartas precatórias cíveis da Comarca de Cuiabá, exceto as deprecatas de 

competência das Varas Especializadas da Infância e Juventude, de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, JUVAM, e do Meio 

Ambiente. ANTE O EXPOSTO, considerando os requisitos legais, 

DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e 

julgar esta ação, mantendo incólume os atos já praticados até ulterior 

deliberação do juízo competente, 1ª Vara Cível da Capital. Proceda-se as 

baixas de estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição ao Juízo Cível competente. Intimem-se. 

Cumpra-se, com as baixas necessárias. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011065-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° 1011065-05.2019.8.11.0041(LP) VISTOS EM SANEADOR, Nos 

termos do artigo 357 do CPC, passo a sanear e organizar o processo. 1- 

DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE SANEAMENTO: A presente demanda 

não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela 

qual deixo de designar audiência de saneamento (art. 357, §3º, do CPC). 

2. Não há nulidades a declarar. 3. As preliminares arguidas em 

contestação passo a apreciá-las: 3.1) DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO E DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. Portanto, REJEITO a preliminar. 3.2) DA PRELIMINAR – 

NEGATIVA DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA. No que concerne 

à necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. 4) Das questões de fato controvertidas, 

sobre as quais recairá a atividade probatória: 4.1) A irreversibilidade das 

sequelas (permanente/temporária), grau de comprometimento do membro 

afetado (total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual), bem ainda se a lesão decorreu do acidente 

tratado nestes autos. 5) FIXO COMO REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS 

DA PROVA o disposto no caput do artigo 373 do CPC, máxime porque não 

se verifica a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de 

nenhuma das partes envolvidas a ensejar a redistribuição dinâmica 

prevista no §1º do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade 

a ensejar aplicação do §3º do artigo 357 do mesmo diploma. Assim, 

atribuído o ônus de provar à parte a alegação levada a efeito, em caso de 

não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como 

consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de 

sua ocorrência no mundo fático. 6) As questões de direito relevantes para 

a decisão do mérito consistem em: A responsabilidade da Seguradora pelo 

pagamento a título de indenização por invalidez equivalente ao grau de 

incapacidade constatado, nos termos da Tabela anexa à Lei nº 

11.945/2009, e incidência de correção monetária desde a edição da MP n. 

340/2006. Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez. (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 

19/06/2012) Súmula 544 - É válida a utilização de tabela do Conselho 

Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da 

indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 

de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida 

Provisória n. 451/2008. (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/08/2015, DJe 31/08/2015). 7) Das provas: Diante da controvérsia 

existente no presente feito a ensejar realização de PROVA PERICIAL 

MÉDICA, a qual foi postulada por AMBAS AS PARTES. Dispõe o art. 95 do 

CPC, que compete às partes o RATEIO DO ADIANTAMENTO das despesas 

decorrentes de perícia quando o pedido foi formulado por ambas as 

partes. Todavia, no caso em tela como a parte Autora é beneficiária da 

justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade ao Estado, nos 

termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §§3º e 4º do artigo 

95 do CPC, se ao final restar vencida ou sucumbente em parte. Ressalto 

que POR SER TRATAR DE PROVA PERICIAL imprescindível para o 

desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, SERÁ 

interpretado como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de 

multa, revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Além do mais, cumpre lembrar que caso a Seguradora Requerida seja 

vencedora da lide, nada impede de buscar o ressarcimento dos 

honorários adiantados diretamente do Estado.(CPC, art.82,§2º). Desta 

feita, NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação bem 

ainda para indicar o médico ESPECIALISTA que atuará no trabalho pericial 

e ofertar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverão ser estabelecidos de acordo com o que 

dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigno desde já que 

o laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após 

o inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá apresentar o cronograma 

dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (artigo 473 

do CPC) Com a apresentação da proposta e indicação do médico 

ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA sobre o profissional e o valor 

dos honorários, deverão os REQUERIDOS imediatamente DEPOSITAR a 

cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95), sob 

pena de preclusão. Ressalto que os quesitos já foram apresentados pela 

parte Requerida em sede de contestação, e a parte Autora apresentou em 

sua exordial. Desta feita, comprovado o depósito dos honorários periciais, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 793 de 2237



agende-se com o expert a data de início dos trabalhos, intimando-se as 

partes, devendo a parte Autora SER INTIMADA PESSOALMENTE para 

comparecer no local designado, advertindo-a que a ausência injustificada 

implicará na preclusão da prova, certificando a ocorrência nos autos. 9) 

Apresentado o laudo, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos honorários periciais 

ADIANTADOS pela parte Requerida em favor do r. perito e INTIMEM-SE as 

partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o 

resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a 

apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477,§1º do CPC), e após 

voltem os autos conclusos para sentença. 10) Dos eventuais 

esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão 

se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMBROS ELETRICA E FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY TEREZINHA FERREIRA OAB - MT7985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1016481-85.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os 

litigantes a se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, não foram formulados requerimentos concernentes à produção 

de outras provas. Ante o exposto, determinando o retorno dos autos 

conclusos para proferir sentença após o decurso do prazo recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (REU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014306-21.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

SULAMIRTES LIMA DA SILVA RÉU: ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA 

MOIMAZ, IGNO MOIMAZ JUNIOR VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006094-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ALMEIDA DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006094-11.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA, GISELE ALMEIDA DE 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A VISTOS, Com fulcro 

nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014401-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014401-51.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

JOAO DA SILVA MENDES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1034514-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. M. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAENE BENEDITA DE MORAES MACEDO OAB - 531.420.391-04 

(REPRESENTANTE)

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034514-26.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

ISABELLY FERNANDA DE MORAES MACEDO REPRESENTANTE: ALAENE 

BENEDITA DE MORAES MACEDO RÉU: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006166-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MEDEIROS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006166-95.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

JOAO DE MEDEIROS ALVES RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 

357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 

15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem atestar 

com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034767-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OILTON CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034767-48.2017.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: OILTON CAVALCANTE DA SILVA REQUERIDO: MAKRO 

ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL 

LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) 

dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027419-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027419-76.2017.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Com fulcro nos 

artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002972-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL GRAN ODARA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002972-87.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: HOTEL GRAN ODARA 

LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) 

dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012084-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU BMG GESTAO DE VENDAS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012084-80.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA RÉU: ITAU BMG GESTAO DE VENDAS 

LTDA. VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos 

pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) 

dias, querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033675-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY PATRICIA PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033675-35.2017.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

KELLY PATRICIA PRADO RÉU: MRV ENGENHARIA, MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA. VISTOS, Com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009687-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ATACADAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009687-48.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: DIEGO DOS ANJOS NOGUEIRA REQUERIDO: 

SUPERMERCADO ATACADAO LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 

10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e 

da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais 

provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões 

de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032355-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032355-47.2017.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, Com fulcro 

nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 
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serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022175-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022175-69.2017.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: LEONARDO KENNEDY DALTRO GARCIA SALES 

REQUERIDO: VRG LINHAS AEREAS S.A. VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002459-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002459-22.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029846-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE MENEZES (REQUERENTE)

IRENE MARTINS JUNQUEIRA DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AUGUSTO ROSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029846-46.2017.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE MENEZES, IRENE MARTINS 

JUNQUEIRA DE MENEZES REQUERIDO: AUGUSTO ROSA FILHO, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS, Com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014221-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TANACA OAB - SP0239081A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014221-06.2016.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. RÉU: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015475-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ILMA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANGUARD HOME CUIABA INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015475-14.2016.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

ILMA MOREIRA DA SILVA RÉU: VANGUARD HOME CUIABA 

INCORPORACOES LTDA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º 

artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001115-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001115-06.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017611-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017611-13.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: EMERSON ALVES DE LIMA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001191-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUSTAFA AYESH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001191-30.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: MUSTAFA AYESH REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 

10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e 

da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais 

provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões 

de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004060-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVAN FERREIRA DE VALOR (REQUERIDO)

OLENIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004060-63.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: ADRIANO JOSE QUEIROZ REQUERIDO: NILVAN FERREIRA 

DE VALOR, OLENIR FERREIRA DE SOUZA VISTOS, Com fulcro nos artigos 
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9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017849-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. S. D. A. (AUTOR(A))

JOELMA DE SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1017849-03.2016.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs no id. 23514761, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada no id. 23017612, alegando em 

síntese, a existência de omissão, em razão da não intimação do Ministério 

Público para tomar ciência da sentença, tendo em vista que o Autor da 

ação é menor impúbere. Instada a manifestar, a parte Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de id. 27949556. É O 

RELATÓRIO DECIDO É sabido que os embargos de declaração, além de 

adequados para sanar omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022 

do CPC), como também para a correção de erros materiais, os quais 

poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, CPC). Na hipótese 

dos autos, cumpre salientar que embora o texto legal determine a 

intervenção obrigatória do Ministério Público nas causas em que há 

interesse de incapaz, sob pena de nulidade do processo, consoante o 

artigo 279 do CPC, esse vício pode ser suprido em razão da manifestação 

Ministerial posterior e, desde que não apontado concretamente a 

existência de prejuízo para a parte, conforme delineado pelo § 2º, do 

referido Estatuto Processual Civil. Desta feita, visando resguardar as 

partes e em homenagem aos princípios da celeridade, economia e 

aproveitamento dos atos processuais, será oportunizado vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para reconhecer a omissão 

do procedimento quanto intimação do Ministério Público, nos termos do 

artigo 178 do CPC. No mais, permanece a sentença de id. 23017612, tal 

como está lançada. Nos termos do artigo 279,§ 2º do CPC, encaminhe-se 

os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, se necessário, 

voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016323-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016323-30.2018.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: JOAO BATISTA FERREIRA CHAGAS FILHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031492-91.2017.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICACOES SA VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014114-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014114-88.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013064-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013064-27.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029638-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o  n  ° 

1029638-28.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs id. n. 

23076416 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada id. n. 

22801981, alegando em síntese erro material com relação à data do 

sinistro. Instada a manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão (id. 27948567). É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à alegação 

de erro material quanto à data do ocorrido mencionado na sentença. A 

parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 11/07/2017, 

entretanto o Boletim de Ocorrência no (id. 15237623), identifica como 

sendo a data do fato em 11/07/2018. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a 

data do sinistro para: 11/07/2018. No mais, permanece a sentença de id. 

22801981, tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021821-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECY MARQUES CARVALHO JUNIOR (REQUERIDO)

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021821-96.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram de ofício a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como 

o erro da central de distribuição no cumprimento da ordem que 

encaminhou os autos à este juízo da 7ª Vara Cível da Capital, cujo 

magistrado inaugurou a escala de plantão no período do recesso forense, 

entendo que a portaria, apenas estabeleceu o critério de distribuição das 

medidas urgentes que deveria ser observado pelas partes no momento de 

distribuição da ação, não pelo órgão judicial sorteado, salvo melhor 

entendimento a própria editora da regulamentação administrativa Estadual. 

ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao JUÍZO 

TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado para presidir a ação, 

com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se COM URGÊNCIA. YALE 
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SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021865-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE OAB - MT0010920A (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021865-18.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUIZO TITULAR (8º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031489-39.2017.8.11.0041(LP) 

REQUERENTE: ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º 

artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para 

no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais provas 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031429-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENICE BARBOSA DA SILVA BERNARDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1031429-66.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 23703734, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada id. 23013523, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão id. 27961509. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial de (id. 10484914), em 

conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, que deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de repercussão leve 

referente em - 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo, portanto a 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o valor da indenização relativa à 

“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, 

para o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). No mais, permanece a sentença de id. 23013523, tal 

como está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031373-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZIULMAR DA COSTA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS 66780004120 (EXECUTADO)

DANTHON RICARDO DUNIZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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(C) Vistos, A presente Execução de Título Extrajudicial tem o valor 

atribuído de R$ 189.280,04 (cento e oitenta e nove mil duzentos e oitenta 

reais e quatro centavos), e após o indeferimento da gratuidade da justiça, 

a parte exequente vem aos autos pleitear, com base no art. 98, §6º do 

CPC, o parcelamento das custas processuais 4 (quatro) parcelas, 

alegando que não tem condições de imediato de arcar com o recolhimento 

total destas. Traz para os autos os documentos anexados no Id 

22277656, onde demonstra em planilha as despesas mensal, afirmando 

que os valores objeto da presente ação execução, é o resultado de todas 

as economias da família, e que encontra-se completamente desprovido de 

reservas para o recolhimento integral das custas. Pois bem, considera-se 

conforme ao princípio da acessibilidade ao Poder Judiciário, CF/88, art. 5º, 

XXXV, a possibilidade, ao critério do Juízo em face de inequívocas provas 

de hipossuficiência nos autos, da parte parcelar o recolhimento das 

custas no curso do processo, desde que, o faça antes da sentença, 

como hipótese de singular exceção ao princípio da antecipação das 

despesas judiciais (CPC, art. 82). O artigo 456 da CNGC/MT, dispõe que a 

taxa, as custas e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição, exceto nos casos em que restar comprovada a 

impossibilidade momentânea. (…). Posto isso, ao teor dos documentos 

anexados pela parte exequente no Id 22277656, e em harmonia ao 

entendimento deste Juízo já proferido em casos semelhantes, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas e taxas judiciais em 04 (quatro) 

parcelas, conforme requerido. Intime-se a parte exequente para que 

proceda ao pagamento das custas e taxas judiciais, em quatro parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito, incumbindo à serventia do 

Juízo a fiscalização quanto ao correto recolhimento das respectivas 

parcelas. Determino ainda o encaminhamento de cópia da presente 

decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação para sejam tomadas 

as providências cabíveis, conforme dispõe o Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux., de 06/03/2018. Ressalto que as prestações 

vencerão sempre nos mesmos dias (ou no primeiro dia útil seguinte) dos 

meses subsequentes posteriores à data do primeiro depósito (pagamento 

da primeira parcela da taxa judiciária). O não pagamento na data prevista 

implicará o vencimento antecipado das prestações restantes, devendo 

esta secretaria intimar a parte devedora, por meio de seus advogados, 

para recolherem o saldo integral da taxa judiciária, de uma única vez, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito; Após a comprovação do pagamento 

da primeira parcela, voltem os autos conclusos para análise do pedido 

inicial. Intimem-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Janeiro 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032342-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1032342-48.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Não foram arguidas matérias de ordem 

preliminar. Estando as partes bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendida como direito 

abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o processo 

por saneado. Fixo como ponto controvertido, se são ou não devidos os 

danos morais pleiteados na exordial. Instadas as partes a indicarem as 

provas que ainda pretendem produzir, o Requerente pediu o depoimento 

pessoal da Requerida, bem como a oitiva de testemunhas. A Requerida, a 

seu turno, silenciou a respeito. Do exame dos autos, reputo necessária a 

produção da prova testemunhal, bem como a colheita do depoimento 

pessoal das partes, por entender pertinente ao correto deslinde da 

controvérsia, razão pela qual DEFIRO os pedidos de produção de prova 

aviados pela parte Autora. Para tanto, designo o dia 04/março/2020, às 

13h30, para realização de audiência de instrução e julgamento. Fica 

consignado que cabe ao advogado de cada parte informar ou intimar a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada(s), dispensando-se a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455 do CPC. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020096-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1020096-83.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Instados a se manifestarem 

a respeito das provas que ainda pretendem produzir, não foram 

formulados requerimentos plausíveis quanto a necessidade de se produzir 

provas que complementem o que já existe nos autos. Saliento que, a parte 

demandada pleiteou no Id.18752624 o julgamento antecipado da lide, ante 

ao desinteresse em produzir provas. Ao passo que a parte Autora pugnou 

no Id.18548419 pela produção de prova documental, “consistente na 

análise das provas que instruíram a inicial”, e prova oral, cuja justificativa 

apresentada, ao meu convencimento, em nada colaboraria para a 

elucidação da causa exclusivamente de direito. Com efeito, do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, 

eis que a prova colacionada mostra-se suficiente para o deslinde da 

questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de produção de prova 

formulado pela parte Autora no Id.18548419. Após o decurso do prazo 

recursal desta decisão, DECRETO A SUSPENSÃO desta ação PARA 

JULGAMENTO EM CONJUNTO com a ação conexa PJEC 

nº1000517-04.2020.8.11.0002 declinada pelo juizado especial da Comarca 

de Várzea Grande. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1000517-04.2020.8.11.0002 (k) VISTOS, RECONHEÇO a conexão 

entre esta demanda e a ação preventa distribuída neste juízo no PJe 

nº1020096-83.2018.8.11.0041, atualmente saneado e aguardando 

decurso do prazo recursal, com determinação de suspensão já decretada 

para julgamento em conjunto com esta demanda (Id.28006554 daqueles 

autos). RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECISÃO QUE SUSPENDE O CUMPRIMENTO DO MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDO LIMINARMENTE - RECLAMATÓRIA 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA ANTERIORMENTE - DÚVIDA EM 

RELAÇÃO A MORA DO AGRAVADO - RECURSO NEGADO PROVIMENTO - 

CONEXÃO - JUIZADO ESPECIAL E VARA CÍVEL COMUM - COMPETÊNCIA 
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DIVERSA - COMPETÊNCIA AMPLA DA JUSTIÇA COMUM - CONHECIMENTO 

DE OFÍCIO DA CONEXÃO. A discussão acerca da obrigação coloca em 

dúvida a mora do devedor fiduciário, fato que retira a possibilidade de 

obter a imediata retomada do veículo alienado, porquanto ausente o 

requisito necessário a liminar de busca e apreensão. É possível a 

modificação da competência dos juizados especiais pela conexão, tendo 

em vista que o Juízo comum tem competência mais ampla. (N.U 

0095731-02.2007.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2008, 

Publicado no DJE 28/05/2008) Nada obstante o pedido de urgência 

formulado na exordial e a noticia de interrupção do serviço pela Requerida 

no Id.27987406, é necessário adequar a presente demanda ao rito comum. 

Com efeito, INTIME-SE a parte Autora para que no prazo legal de 15 

(quinze) dias, querendo: 1) COMPROVAR o recolhimento das custas 

processuais de distribuição desta ação, assim como ocorreu na ação 

preventa (Pje nº1020096-83.2018.8.11.0041). 2) No mesmo prazo, 

considerando que a Requerida foi advertida a não interromper o serviço 

prestado na ação preventa, sem que houvesse delimitação de débito, 

aliado ao fato de inexistir nestes autos prova da alegada interrupção do 

serviço, poderá a Requerente trazer aos autos elementos de prova que 

indique a interrupção do serviço noticiado no Id.27987406. 3) Reconhecida 

a conexão entre as ações, RECEBO os autos enviados pelo Juizado 

Especial da Comarca de Várzea Grande, dos autos ASSOCIEM-SE estes 

autos à ação preventa Pje nº1020096-83.2018.8.11.0041. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001199-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001199-07.2018.8.11.0041(LP) AUTOR(A): 

JOAO EDUARDO DE ARRUDA REU: TV GAZETA LTDA VISTOS, Com 

fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003236-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA OAB - MT13919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003236-07.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045979-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEOCADIA ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1045979-95.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Compareceu a parte 

Autora nos Id.26764502 e Id.27820944 informando do descumprimento da 

tutela de urgência deferida no Id.25865438, comprovando sua alegação 

com as provas dos descontos suspensos. O Réu por sua vez manteve-se 

silente, mesmo oportunizado sua manifestação, deixando transcorrer in 

albis o prazo concedido (Id.27852266). Diante do exposto, reconheço o 

descumprimento da tutela de urgência deferida a partir da comunicação da 

parte Autora e DETERMINO que: 1 - Nos termos do artigo 380 da CNGC, 

INTIME-SE a parte Requerida determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de CUMPRA no 24H(VINTE E QUATRO HORAS) a 

ordem proferida no Id.25865438, sob pena das “sanções civis e criminais”, 

penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código 

Penal) e administrativas, COMPROVANDO nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias o integral cumprimento da ordem. 2 – Fica desde já majorada a 

multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no importe de 

R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do 

CPC, além da adoção de outras medidas necessárias. 3 - Havendo notícia 

de descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da 

decisão em questão e dos documentos previsto no artigo 381 da CNGC, e 

encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das providências legais 

pertinentes, no que tange à responsabilização criminal e administrativa da 

autoridade descumpridora. Após, inexistindo notícias de descumprimento 

desta ordem, aguarde-se a audiência de conciliação designada no 

Id.25874169 (30/03/2020 às 11h30). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021836-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELMAS SIRIO VILA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021836-65.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 
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saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021877-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DELISLENE CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGHOR MIGUEIS RIBEIRO OAB - MT24804/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021877-32.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021878-17.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE GALVAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021878-17.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 
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dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021852-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMARO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021852-19.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021884-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON PRADO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALONY CRISTIAN DE PAULA LINO OAB - MT26053/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021884-24.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021862-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

LOCASIM COMERCIO, INDUSTRIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021862-63.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (3º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021845-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021845-27.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (8º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021855-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDROS ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPTALYS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021855-71.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 
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plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 

determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (8º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001799-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAYRA DE MELLO PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR OAB - MT0022358A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1001799-57.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por ZAYRA 

DE MELLO PEREIRA, em face da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., com a 

finalidade de compelir a parte Requerida fornecer medicamento e 

autorizar/custear procedimento médico indicado ao restabelecimento pleno 

da saúde da Autora, no combate à um câncer pulmonar, diagnosticado em 

2017 (CID 10 C34 – Neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões, não 

especificado), sendo indicado para a Autora o medicamento de auto custo 

Tarceva (ERLOTINIBE) 150mg. Atendida neste Estado através de 

intercambio, foi solicitado pela Unimed Cuiabá a autorização para o 

fornecimento do medicamento indicado para a Requerente, contudo, a Ré 

negou o pedido ao argumento de que o medicamento não atende às 

diretrizes da ANS. Com pedido de justiça gratuita, a vieram-me conclusos. 

É o necessário. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício 

da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre 

salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda 

aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por 

conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. Esse entendimento está sufragado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Pois 

bem. É cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como 

prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa 

humana e à vida, o maior bem de todos com defesa suprema estabelecida 

na Carta Magna: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Extrai-se 

do texto constitucional, portanto, que o direito à saúde ocupa posição de 

destaque dentre aqueles que os indivíduos ostentam (artigo 5º da CF). 

Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra 

diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos 

prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte. Desta forma, entendo que 

nas relações envolvendo beneficiário de plano de saúde e empresa 

administradora do plano, mesmo que sob o regime de autogestão, deve 

primar pela observância dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, 

com interpretação voltada à preservar e restabelecer, se necessário, o 

equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor 

do consumidor, por ser notadamente à parte hipossuficiente do negócio 

jurídico, como é o caso de recomendação médica para tratamento de 

saúde vital. Destarte, mesmo que houvesse qualquer limitação normativa 

ou contratual à indicação médica especializada, esta deve ser esta 

afastada a depender do caso concreto, pois estaria a promover notório 

desequilíbrio contratual, razão pela qual seria flagrantemente fulminada 

pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que visa, 

principalmente, coibir práticas abusivas e desarrazoadas perpetradas em 

desfavor do consumidor, como por exemplo a limitação da 

contraprestação dos planos de saúde em situações que ficar 

demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento para preservação 

da integridade física do segurado. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535, II, DO CPC/1973. PLANOS DE SAÚDE. ASSOCIAÇÕES. LEI N. 

9.656/1998. INCIDÊNCIA. BOLSAS DE SANGUE NECESSÁRIAS A 

TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO. 

LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE BOLSAS. IMPOSSIBILIDADE. 

CUMULAÇÃO DE PENALIDADE EM SEDE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

VIABILIDADE. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC/1973, quando 

embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 

devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à 

pretensão da recorrente. 2. Nos termos do art. 1º da Lei 9.656/98, os 

planos privados de assistência à saúde consistem em prestação 

continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais, por prazo 

indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde. 3. As normas da Lei 9.656/98 são aptas a regular as 

relações havidas com a entidade que se propõe à atividade de assistência 

à saúde suplementar, independentemente da natureza jurídica sob a qual 

se constitui: autogestão, filantrópica, sociedade empresária, medicina de 

grupo. 4. É ilegal e abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde 

de bolsas de sangue em número considerado essencial para preservar a 

saúde e a vida do paciente, uma vez que a opção pelos procedimentos e 

técnica a serem utilizados no tratamento de saúde cabe ao médico 

especialista. 5. Os contratos e seguros de plano de saúde são 

considerados existenciais, por terem como objeto bem de natureza 

essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade, e, por esse 

motivo, o atributo econômico, presente em qualquer relação negocial, pode 

e deve sofrer ponderações razoáveis em face do valor da vida humana. 

6. Em ação civil pública, é admitida a condenação do réu à obrigação de 

fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar. Na interpretação do art. 

3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a 

conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, 

com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do direito à saúde) e não o 

de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento 

inadequado a seus fins). 7. Recurso especial não provido. (REsp 

1450134/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/10/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, a peculiaridade do 

contrato de assistencial a saúde recomenda a relativização da força 

obrigatória dos contratos somada aos avanços constantes da medicina 

moderna retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou 

limitar os métodos e alternativas de tratamento. Tendo sido diagnosticada a 

enfermidade, aliado a vigência plena e incondicional do contrato de seguro 

saúde, todos os procedimentos – abrangidos materiais, medicamentos e 

serviços – para a recuperação do paciente também estão, durante o 

tempo e modo que o médico especialista que assiste o paciente reputar 

adequado. Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que a opção 

de tratamento para determinada doença é do médico especialista, 

conforme a evolução tecnológica dos procedimentos, e não das empresas 

seguradoras de saúde, caracterizando como abusivas as práticas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 807 de 2237



comerciais que recusam a prestação do serviço legalmente adquirido pelo 

segurado. In casu, a probabilidade do direito perfaz, inicialmente pela 

vigência incondicional do plano de saúde contratado pela Autora regular, 

demonstrando que inexiste causa contratual ou legal para a recusa do 

atendimento pelo Réu. Na sequência, observo que de fato o plano de 

Saúde Réu negou o fornecimento do medicamento, devidamente 

autorizado pela ANS, em razão de normativa administrativa que não 

revogou a autorização do medicamento no Pais, a qual inclusive foi 

revogada, conforme informado na exordial. Aliado a isso, existe nos autos 

provas concretas da doença e da prescrição médica especializada que 

acompanha a Requerente, indicando a utilização do medicamento 

vindicado na exordial. Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo 

plano de saúde configura conduta nitidamente autoritária e imprópria, já 

que restringiu indevidamente o exercício de direitos consumeristas da 

Autora, adentrando na esfera técnica de autonomia e responsabilidade 

profissional do médico especialista que atende a Requerente, colocando 

em risco o próprio direito à saúde do segurado. Saliento que, a 

jurisprudência dominante fixou entendimento no sentido de que, os 

procedimentos médicos, incluindo o fornecimento de medicamento 

previstos nas resoluções da ANS são meramente exemplificativos, 

mormente em razão de que a medicina estar constantemente descobrindo 

novos métodos curativos em prol da humanidade (ex.: as pesquisas e 

ascensão positiva dos tratamentos realizados com base nas funções e 

regenerações oriundas na medula óssea e das células tronco), não 

havendo motivo para manter um rol estanque. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. 

IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DO 

BENEFICIÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O fato de o procedimento não 

constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de 

saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo, não se 

admitindo restrição imposta no contrato de plano de saúde quanto à 

obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do 

beneficiário. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 

1134753/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

22/05/2018, DJe 30/05/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPLANTE DE 

MEDULA. TRATAMENTO DE LINFOMA DE HODGKIN. RECUSA 

INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM FIXADO. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 944 DO CÓDIGO 

CIVIL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 07/STJ.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A 

ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 453.609/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 

25/09/2014) No que tange ao perigo da irreversibilidade, há que se 

rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo 

de dano irreparável inverso, prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais 

relevante, de modo que os prejuízos patrimoniais para realização dos 

procedimentos e tratamentos médicos indicados para a Autora, poderão 

ser recompostos a posteriori, em caso de improcedência da demanda, 

enquanto a vida do assistido, especialmente quando se enfrenta doença 

grave e fatal, nem sempre poderá ter a mesma sorte. Logo, deve 

prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à vida e 

saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a 

parte Requerida autorizar o fornecimento do procedimento requisitado. 

Derradeiro, observo que, a Requerente recebe o tratamento médico neste 

Estado sob a prestação de serviços do Réu, através de intercâmbio, 

sendo indispensável à efetividade da medida que a comunicação desta 

decisão seja realizada também ao plano de saúde responsável pela guia 

de solicitação anexada aos autos. [...] 44 - Observação / Justificativa 

Gerado via RES. 19/12/2019: TARCEVA(R) (ERLOTINIBE) 150MG. TOMAR 

1 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA. TODOS OS DIAS / Contrato / Plano: 

9994 - INTFO-A - INTERCAMBIO FORA DO ESTADO Empresa / Titular: 

UNIMED SEGUROS SAUDE SA [...] (Id.28083664 pág.1) [...] Gerado via 

RES. 19/12/2019: TARCEVA(R) (ERLOTINIBE) 150MG. TOMAR 1 

COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA. TODOS OS DIAS / Contrato / Plano: 9994 - 

INTFO-A - INTERCAMBIO FORA DO ESTADO Empresa / Titular: UNIMED 

SEGURO S SAUDE SA [...] (Id.28083664 pág.2) ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

para que a parte Requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., no prazo de 

24h(vinte e quatro horas), dentro dos limites contratuais, 

IRRESTRITAMENTE FORNEÇA MEDICAMENTOS, AUTORIZE OS 

T R A T A M E N T O S  M É D I C O S  e  P R O C E D I M E N T O S 

AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES e similares, indicados pela 

equipe médica que atende a Autora ZAYRA DE MELLO PEREIRA no 

combate ao câncer descrito na inicial até o pleno restabelecimento de sua 

saúde, inclusive o FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO TARCEVA (ERTINIBE) 

150MG em unidade de medida e quantidade inquestionavelmente prescrita 

pelo médico assistente da Autora, enquanto lhe for prescrito, ou até 

modificação desta medida, sob pena de multa diária de descumprimento no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, conteste a demanda, consignando as advertências dos artigo 

334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Consignando que no caso 

de o plano de saúde estar prestando serviço por intercambio estadual, 

além da intimação e citação oficial a distancia, deverá ser comunicado via 

oficial de justiça à a UNIMED CUIABÁ, emitente da guia do Id.28083664, 

para cumprimento desta ordem, sediado nesta Capital, a fim de dar 

agilidade e efetividade ao cumprimento da ordem. Por derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

DETERMINO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE 

SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048653-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1048653-46.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA 

TUTELA OBRIGACIONAL CUMULADA COM DANOS MORAIS proposta por 

EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA, em face da UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com a finalidade de compelir a 

parte Requerida autorizar a realização tratamento médico para 

restabelecimento de sua saúde, em razão de ser portador de 

lombaciatalgia crônica bilateral pior a esquerda com parestesia 

progressiva as custas de estonose grave de canal vertebral e hérnia 

discal extrusa L3 e S1, que até o momento não foi autorizado ao 

Requerente. Deferida a assistência judiciária gratuita e instada a emendar 

a inicial nos termos do Id.255190797, o que foi atendido no Id.26244514. 

Vieram-me conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º do 

Código de Processo Civil. Destaco ainda que a relação jurídica 
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estabelecida entre as partes é indene de dúvidas, de consumo, 

sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor e, também, aos ditames 

da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. A inicial vem acompanhada com documento hábil a 

revelar a relação contratual vigente e financeiramente regular, bem como 

as guias de internação e de pedidos médicos sem anotação de liberação 

ou recusa do Réu, corroborando com a omissão denunciada, 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Por sua vez, o 

perigo do dano resta presumidamente comprovado pelo quadro clínico do 

Autor e natureza jurídica do serviço prestado pelo Réu. Nesse contexto, é 

inadmissível e injustificável a inexistência de resposta ao pedido médico de 

urgência para o atendimento do tratamento médico indicado para o 

Requerente, a propósito, cirúrgico, o que agrava o nível de delimitação dos 

danos para a vida do Autor. Somado a isso, salienta-se que no caso em 

tela estão em questão os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. Desta forma, 

nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da tutela na forma pretendida. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE 

COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – 

AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL 

MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado 

e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o 

plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial 

a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências 

encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao 

indivíduo.IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, 

não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, 

não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à 

cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. 

(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Quanto a inversão 

do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No que tange ao perigo da 

irreversibilidade, há que se rememorar que a questão deve ser vista sob a 

ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, prevalecendo a 

proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que as despesas para 

realização da intervenção cirúrgica poderá ser recomposto a posteriori, 

em caso de improcedência da demanda, enquanto a vida, especialmente 

quando se enfrenta doença grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte. 

Logo, deve prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à 

saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a 

parte Requerida autorizar o tratamento médico na exata forma prescrita 

pelo Requerente. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no prazo de 

24h(vinte e quatro horas), AUTORIZE os procedimentos médicos indicados 

ao Autor EVAILDO PINHO DE OLIVEIRA, devendo fornecer TODA a 

assistência material de que necessita para a realização do tratamento 

médico que lhe for indicado PELA EQUIPE MÉDICA QUE LHE ASSISTE no 

combate a moléstia que lhe acomete neste momento, em especial 

principalmente aqueles descritos na inicial, nos limites legais e contratuais, 

seja com a equipe médica que já acompanha o Autor, seja com outros 

profissionais conveniados à depender da confiança e segurança 

experimentadas pelo Autor, sob pena de multa diária de descumprimento 

no importe de R$1.000,00 (um mil reais). Após, CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, contestar a demanda, consignando as advertências dos 

artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, 

DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no 

artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA 

INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000517-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº11000517-04.2020.8.11.0002 (k) VISTOS, AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR aviada por ELLO CONSTRUTORA 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA, em face da ENERGISA – 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede 

de tutela de urgência incidental no Id.27987406 que a Requerida 

restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

6/1076747-3 de titularidade da Autora, suspenso indevidamente. Consigno 

que a ação foi declinada por conexão, sendo recebida nos termos da 

decisão do Id.28010838. Com as custas recolhidas e comprovação da 

suspensão dos serviços nas emendas do Id.28083437 e Id.28092652, 

vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou ao faturamento discordado pelo usuário, 

sobretudo da prestação do serviço público concedido de forma proba e 

equilibradamente sustentável para ambas as partes, sendo 

expressamente vedado a realização de atos arbitrários e 

injustificadamente abusivos. Destaco que, pelos documentos imbricados 

nos autos que, indicam a aparente interrupção indevida dos serviços 

prestados, havendo inclusive pedido de religação, conforme emenda. 

Assim, considerando que a boa-fé é presumida, somado às prerrogativas 

consumeristas que reclamam proteção integral do consumidor em casos 

de apuração de conduta contratual abusiva, impor a Requerente a 

obrigação de adimplir os débitos sub judice, sem o devido esclarecimento 

acerca da legalidade da cobrança, se mostra inadequado e altamente 

lesivo, pelo que entendo plausível a probabilidade do direito ao deferimento 

da tutela vindicada, a fim de que seja mantido o fornecimento de energia 

elétrica na unidade da Autora, sem qualquer tipo de cobrança restritiva até 

a apuração da verdade real. Neste ponto, também vislumbro com 

segurança o risco ao resultado útil do processo, que se presta a reparar 
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os danos suportados por consumidor no recebimento de serviço público 

concedido, de sorte que, ratificar a conduta duvidosa da Requerida 

denunciada nos autos, com o indeferimento da medida de urgência, 

contraria a própria função social da ação. Conseguinte, o perigo de dano e 

de causar prejuízos, decorre da própria situação contratual investigada, 

frente às providencias legais conferidas à Requerida para minimizar os 

danos pelo inadimplemento dos débitos, frente a essencialidade dos 

serviços concedidos à Ré, fornecimento de energia elétrica. Por oportuno, 

assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em 

caso de apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do 

juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, 

recebo as emendas à inicial do Id.28083437 e Id.28092652, com fulcro no 

art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA 

pleiteada pela autora ELLO CONSTRUTORA COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO LTDA, para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ABSTENHA 

de suspender, ou se for o caso, RESTABELEÇA o fornecimento dos 

serviços na Unidade Consumidora 6/1076747-3 da parte Autora, 

registrada no endereço residencial localizado na Avenida Governador 

Julio Jose de Campos, nº6.245, do município de Várzea Grande/MT, no 

prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DIÁRIA que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda. INTIMEM-SE as 

partes acerca da audiência de conciliação a ser designada, devendo a 

parte Requerente ser intimada na de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 

DETERMINO AINDA O CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE 

SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011623-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARA KAROLINE ROPCK BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE BITENCOURT XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

1011623-74.2019.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Extrai-se dos autos que a 

executada interpôs recurso de Agravo de Instrumento da decisão que 

deferiu o arresto no rosto dos autos da ação Trabalhista nº 

0001094-42.2016.5.23.0006, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT. Em face do teor da petição de reconsideração aviada no 

movimento 27279631, MANTENHO a decisão hostilizada por seus próprios 

fundamentos. De acordo com a decisão proferida no recurso de Agravo 

de Instrumento, juntada no movimento 27967848, foi concedido o efeito 

suspensivo à interposição, nos seguintes termos: “(...) Contudo, como a 

questão ainda demanda dilação probatória, até mesmo porque a redução 

do percentual é questão de mérito que deve ser combatida por meio de 

embargos à execução, e, como a agravante/exequente não comprovou 

que os requisitos autorizadores ao arresto da integralidade do débito não 

estão presentes, e, considerando, ainda, que a pretensão recursal foi 

formulada pela agravante para que haja pagamento parcelado do débito no 

montante correspondente a 20% de cada parcela do acordo firmado nos 

autos da Reclamação Trabalhista nº 0001094-42.2016.5.23.0006 em 

trâmite perante a 6ª Vara do Trabalho da Comarca desta Capital, 

parcelamento sobre o qual o agravado/credor não foi instado a se 

manifestar, inexistindo, ainda, pronunciamento do julgador sobre essa 

forma de pagamento do débito (CPC/2015, art. 916 e ss), cabível apenas a 

atribuição de efeito suspensivo à interposição. Feitas estas 

considerações, admito a interposição recursal tal como efetivada 

(CPC/2015, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento 

do agravo de instrumento, e defiro o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo à interposição, ficando o quadro assim acertado até que a 

Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros 

elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão 

feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre 

o mérito do recurso. (...)” (grifei) Deste modo, oficie-se ao Juízo da 6ª 

Vara do Trabalho, para que o valor arrestado permaneça vinculado àquele 

Juízo, isto é, não seja transferido para este processo, até o julgamento do 

mér i to  do  recu rso  de  Ag ravo  de  Ins t rumen to  n º 

1018531-76.2019.8.11.0000, seguindo o expediente com cópia da decisão 

que concedeu o efeito suspensivo ao aludido recurso. Após, em razão do 

referido efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento do recurso supra 

citado. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021800-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONHALLEN LEMES GUSMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJEC nº1021800-23.2019.8.11.0001 (k) VISTOS, Verifico que o presente 

processo foi remetido à secretaria jurisdicional de titularidade deste 

Magistrado, com fundamento no artigo 2º da Portaria nº14666-PRES, a 

saber: Art. 2º As medidas judiciais protocoladas até as 15 horas do dia 

19-12-2019, serão analisadas pelo magistrado sorteado e, após, deverão 

ser encaminhadas ao exame do magistrado plantonista. Todavia, em que 

pese o juízo da 7ª Vara Cível ser o inaugural da escala de plantão do 

recesso forense, o ambiente virtual de atendimento do plantão forense, 

possui perfil próprio na plataforma do PJE, devendo os autos serem 

encaminhados ao “PLANTÃO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ”, e demais 

perfis de competência desta Capital, fixado no Polo I desta jurisdição, e 

não à “7ª Vara Cível da Capital”, conforme ocorrido. Assim, o envio 

equivocado dos autos ao juízo da 7ª Vara Cível e a suspensão dos 

serviços forenses, justifica a paralisação do feito na secretaria deste juízo 

até o retorno das atividades forenses, mesmo contendo pedido de tutela e 

gravado com prioridade de tramitação. De mais a mais, com a devida vênia 

e acatamento, entendo equivocada interpretação do juízo sorteado, 

remetendo de ofício os ao juiz plantonista, sem que no momento da 

distribuição a ação a parte Autora tenha classificado o objeto da demanda 

como uma das exceções regimentais que, implicasse na analise da 

demanda pelo juízo especial de plantão. Portanto, os processos 

distribuídos após às 15h00 do dia 19/12/2019 que não fossem 

classificados pela própria parte como objeto especial de análise pelo juiz 

plantonista, deveria aguardar o retorno das atividades forenses para que 

fosse analisado pelo juiz titular sorteado, sob pena de se violar o regime 

de distribuição processual e o princípio do juiz natural. É o que ocorreu 

com as inúmeras ações distribuídas à este juízo após o horário fixado no 

dia 19/12/2019, mesmo com a apreciação da medida urgente. Sobressai 

que, em determinados casos, por força de ordem administrativa interna 

deste órgão jurisdicional, na própria decisão indicava o cumprimento pelo 

oficial de justiça plantonista do recesso forense, após o expediente do dia 

19/12/2012, as ações aguardaram o retorno do expediente forense, 

incumbindo aos representantes postulatórios elegerem a distribuição ao 

juiz plantonista, ou permitir a distribuição por sorteio ciente da futura 

apreciação. Destarte, contrariando o entendimento dos juízos que 
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determinaram a remessa dos autos ao juiz plantonista, bem como o erro da 

central de distribuição no cumprimento da ordem, concluo que a portaria, 

apenas estabeleceu o critério de distribuição das medidas urgentes que 

deveria ser observado pelas partes, não pelo órgão judicial sorteado, 

salvo melhor entendimento a própria editora da regulamentação 

administrativa Estadual. ANTE AO EXPOSTO, determino a DEVOLUÇÃO 

dos autos ao JUÍZO TITULAR (2º Juizado Especial de Cuiabá), sorteado 

para presidir a ação, com as nossas sinceras homenagens. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO ALMEIDA LOPES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001953-75.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aviada por JOÃO 

PAULO ALMEIDA LOPES SANTOS em face da ENERGISA – MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a Requerente 

impugna recuperação de consumo faturada sobre a Unidade Consumidora 

nº6/256642-0, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] b) IN 

LIMINE LITIS - Requer seja deferida a tutela de urgência, no sentido de que 

a reclamada seja compelida a reestabelecer o fornecimento de energia 

elétrica no prazo de até 06h00min na unidade consumidora 6/256642-0, ou 

outro prazo que Vossa Excelência entenda como necessário. Sob pena 

de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de 

descumprimento da determinação judicial. [...] (sic Id.28112212 pág.26) 

Com pedido de gratuidade judiciária, vieram-me conclusos. É o necessário. 

DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O caso em apreço, 

consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, 

isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte não 

vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com 

o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da 

Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo 

simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em dia 

suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou ao elevado 

faturamento do consumo de energia elétrica da Requerente. Da mesma 

forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente se 

autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Por oportuno, assinalo que esta 

decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de 

apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do juízo, 

sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada 

pelo Autor para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ABSTENHA de 

sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e 

quatro horas) o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 

nº6/256642-0, no que tange ao débito ora discutido (Recuperação de 

Consumo do Id.28112225 e Id.28112221), até ulterior deliberação judicial, 

sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de 

recair em MULTA DÁRIA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE 

e INTIME-SE, a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. DETERMINO AINDA O 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE SERVINDO A 

PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001956-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FANAIA BARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001956-30.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS aviada por MANOEL 

FANAIA BARROS DE LIMA em face da ENERGISA – MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a Requerente impugna 

recuperação de consumo faturada sobre a Unidade Consumidora 

nº6/412728-8, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] 2. A 

concessão de medida liminar INAUDITA ALTERA PARS a fim de determinar 

que a empresa Ré se abstenha de continuar com não fornecimento de 

energia, religando assim de forma imediata a energia cortada da casa do 

Autor e abstenha também de inscrever o nome da parte Autora no SPC e 

Serasa, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento a ser 

arbitrada por este D. Juízo; [...] (sic Id.28112649 pág.17) Com pedido de 

gratuidade judiciária, vieram-me conclusos. É o necessário. DECIDO. De 

proêmio, saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte 

que o deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento 

da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos 

enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a 

probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza 

antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou ao elevado faturamento do consumo de 

energia elétrica da Requerente. Da mesma forma, o perigo de dano e de 

causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Por oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, 

podendo ser revista em caso de apresentação de elementos capazes de 
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reformar a convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a 

medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor para o fim de DETERMINAR 

que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ABSTENHA de sobrestar ou em sendo o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o fornecimento dos 

serviços na unidade consumidora nº6/412728-8, no que tange ao débito 

ora discutido (Recuperação de Consumo do Id.28112657), até ulterior 

deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA DÁRIA que fixo em R$500,00 (quinhentos 

reais). ABSTENHA de enviar, ou EXCLUA, os dados do Autor dos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), em 

relação aos débitos discutidos nesta ação (Recuperação de Consumo do 

Id.28112657), até ulterior deliberação deste juízo, a partir da intimação 

desta ordem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). CITE-SE e INTIME-SE, a parte Requerida para conhecimento da ação 

e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. DETERMINO AINDA O 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE SERVINDO A 

PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001918-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CEZAR DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001918-18.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por OMNI FINANCEIRA S/A – CRÉDITO 

em desfavor de NILTON CEZAR DE SOUZA, com fundamento no Decreto 

nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). Diante do teor da exordial e 

fundamento jurídico que a embasa, verifico que restou evidenciado a 

essência bancária do procedimento. Sobre o assunto, com a devida 

autorização do artigo 44 do CPC, este Estado através da norma de 

organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 04/2008/CM, retificada 

pela Resolução TJ-MT/OE nº02/2019), assim regulamentou: Provimento 

nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 

da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no 

art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação 

às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a serem denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os efeitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar 

por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de 

abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento 

mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de 

duplicata; financiamento; inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos 

vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas 

promissórias e as confissões de dívida. Resolução TJ-MT/OE nº02/2019 

Processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 

3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por derradeiro, o artigo 

64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução TJ-MT/OE nº02/2019, 

bem assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o 

presente feito, e por consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma 

das Varas Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de 

estilo e encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

realizada a redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046678-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA NASCIMENTO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1046678-86.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, AÇÃO DE DECLARAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS aviada por LARISSA 

NASCIMENTO SOARES DE LARA em face da ENERGISA – MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a Requerente impugna 

recuperação de consumo faturada sobre a Unidade Consumidora 

nº6/417999-0, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] 1) o 

deferimento, em caráter de urgência, do pedido de LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS formulado, para que a Requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica do Requerente em relação a 

diferença na fatura com vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 

5.534,02 (cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos), até 

a decisão final; 2) a requerida seja compelida a se abster de incluir o nome 

da Requerente nos cadastros de maus pagadores SPC e SERASA, ou de 

quaisquer órgãos de proteção ao crédito ou de cadastro de informações 

de consumidores, em função dos débitos gerados na fatura com 

vencimento em 30/11/2017 no valor de R$ 5.534,02 (cinco mil quinhentos e 

trinta e quatro reais e dois centavos); 2.1))que em todas as determinações 

liminarmente concedidas, para a hipótese de descumprimento, seja fixada 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da Requerente, sem 

prejuízo de responsabilização pelo crime de desobediência e outros; [...] 

(sic Id.21047982 pág.22) Instada a emendar a inicial a fim de instruir o feito 

com documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência financeira 

(Id.25390211), atendida no Id.25638114. Vieram-me conclusos. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O caso em 

apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de 

consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia 

pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em 

dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 
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esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou ao elevado 

faturamento do consumo de energia elétrica da Requerente. Da mesma 

forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente se 

autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Por oportuno, assinalo que esta 

decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em caso de 

apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do juízo, 

sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, recebo 

a emenda a inicial do Id.25638114, com fulcro no artigo 300 do CPC, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela Autora para o fim de 

DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ABSTENHA de sobrestar ou em sendo 

o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas) o 

fornecimento dos serviços na unidade consumidora nº6/4179990 de 

titularidade da parte Autora LARISSA NASCIMENTO SOARES DE LARA, no 

que tange ao débito ora discutido (Recuperação de Consumo do 

Id.25064810), até ulterior deliberação judicial, sob pena de 

responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA 

DIÁRIA que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). 2) ABSTENHA de enviar, 

ou EXCLUA, os dados da Autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), em relação aos débitos 

discutidos nesta ação (Recuperação de Consumo do Id.25064810), até 

ulterior deliberação deste juízo, a partir da intimação desta ordem, sob 

pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e 

INTIME-SE, a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, consignando as 

advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. Por 

derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. DETERMINO AINDA O 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE SERVINDO A 

PRESENTE COMO MANDADO. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051250-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1051250-85.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Instada a se manifestar 

sobre a inexistência do pedido de tutela de urgência apontado pela parte 

Autora, sob pena de não conhecimento do pedido (Id.25902809), a 

Requerente transcorrer in albis o seu prazo, conforme a certidão do 

Id.28048658. Assim, NÃO CONHEÇO do alegado pedido de tutela de 

urgência, eis que não restou formulado no momento oportuno, mesmo 

tendo sido oportunizado. Além disso, a medida pode ser formulada a 

qualquer tempo, incidentalmente, caso haja a demonstração dos requisitos 

legais fixados. CITE-SE, a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contestação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001955-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDA FARIA GREIPEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILLEI MALDONADO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001955-45.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, De proêmio, saliento que no 

tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte 

Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do 

pedido é medida que se impõe. Assim, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC, JUNTAR a matrícula atualizada do imóvel a fim de comprovar a 

legitimidade para propositura da ação. No mesmo prazo, poderá juntar nos 

termos do artigo 384, do CPC, os documentos unilaterais produzidos pela 

Requerente, sob pena de não conhecimento dos mesmos liminarmente. 

Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os 

benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002000-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

ALUANNA MENDONCA OAB - 286.257.768-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1002000-49.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, AÇÃO DE CONHECIMENTO 

C/C COM PEDIDO DE TUTELLA DE URGÊNCIA proposta por MELISSA 

MENDONÇA BANNWART, menor impúbere (01 ano de idade) representada 

por sua genitora Aluanna Mendonça, objetivando compelir a Requerida 

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a custear 

integralmente o tratamento médico e insumos prescritos à Autora no 

combate de paralisia cerebral do tipo tetraplégica. Ocorre que, o plano de 

saúde Réu negou a cobertura para o tratamento da Autora ao argumento 

de que tal procedimento não possui previsão no rol de tratamentos 

autorizados pela ANS, razão porque a Requerente comparece em juízo 

pleiteando em sede de tutela de urgência a cobertura do tratamento 

indicado. Com pedido de concessão da gratuidade, vieram-me conclusos. 

É o relatório. DECIDO. De proêmio, no tocante à concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à 

benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe. 

Pois bem. Para o deferimento da tutela provisória de urgência é exigida a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 
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(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Na espécie, a 

relação jurídica consolidada entre as partes é indene de dúvidas, de 

consumo, sujeitando-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98 que regulamenta os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, assim como prevê a Súmula 

469 do STJ. In casu, os elementos trazidos aos autos demonstram a 

verossimilhança do direito alegado pela Autora, bem como fundado receio 

de danos de difícil reparação, tudo a permitir a concessão da medida 

pleiteada. A Requerente alega que para o seu correto desenvolvimento, 

em virtude da interrupção do tratamento de urgência para a diminuição dos 

efeitos de paralisia cerebral da qual é portadora, devidamente comprovada 

nos autos. Entretanto, o plano de saúde Réu negou a cobertura do 

tratamento expressamente na carta do Id.28124301 ao argumento de que 

o tratamento não está contido no rol de procedimentos obrigatórios da 

ANS. Contudo, a recusa de cobertura fundada no fato do procedimento 

não estar previsto no rol de procedimentos da ANS já encontra 

entendimento pacificado na jurisprudência da Corte Superior, que 

considera abusiva e inadequada, porquanto o predito rol é meramente 

exemplificativo, se mostrando ilícito a limitação do tratamento medico 

indicado para o segurado. Veja: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é 

no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da 

negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de 

procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao 

acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois 

agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do 

paciente. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais 

baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência 

da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando 

irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que 

arbitrado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 3. Agravo interno não provido. 

(AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017) 

Consigno que, aludida listagem trata da cobertura mínima obrigatória, não 

deve ser confundida com a obrigatoriedade de cobertura mínima, a qual 

deve ser ofertada pelos planos de saúde, com a limitação para cobertura 

máxima, sendo a segunda abusiva. Importante ressaltar que cabe ao 

médico responsável pelo tratamento do enfermo a indicação de tratamento 

adequado, não cabendo à empresa que administra o plano de saúde 

estipular o que seria ou não conveniente para o usuário. Dessa forma, o 

Réu assegurar a cobertura de tratamento indicado para a Requerente nos 

termos determinados pela médica responsável, em instituição de confiança 

da família credenciada ao plano de saúde ou não, ressalvadas as 

peculiaridades contratuais de reembolso, etc. Por sua vez, o perigo da 

demora ou risco ao resultado útil do processo, perfaz demonstrado pelo 

risco de agravamento do quadro clínico do Requerente e garantia de sua 

sobrevivência digna, devendo prevalecer neste momento processual, o 

direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa 

humana, cabendo a parte Requerida autorizar/prestar/custear 

integralmente o atendimento médico prescrito com a cobertura de todas as 

indicações. Ademais, a exclusão pretendida pela seguradora ofende ainda 

a boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas, cabendo, pela 

pertinência, trazer à colação a lição de NELSON NERY JUNIOR: “Quem 

quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é obvio. Ninguém 

paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser 

atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão 

determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo 

com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo 

consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense 

Universitária, 8ª Edição, página 570). Outrossim, ausente na hipótese o 

perigo de irreversibilidade da medida, porquanto os custos com os 

tratamentos poderão ser cobrados da parte Autora, em caso de eventual 

improcedência da demanda. ANTE O EXPOSTO, devidamente preenchidos 

os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pleiteada e DETERMINO que a Requerida UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO no prazo de 24h(vinte e quatro 

horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e 

P R O C E D I M E N T O S / M E D I C A M E N T O S  E  I N S U M O S 

AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS e 

similares, indicados pela equipe médica que atende a Autora MELISSA 

MENDONÇA BANNWART no combate a paralisia cerebral que lhe acomete, 

em unidade de medida, quantidade e tempo inquestionavelmente prescrita 

pela equipe médica assistente da Autora, sob pena de multa diária por 

eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$1.000,00 

(um mil reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento 

da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente 

contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do 

Código de Processo Civil. Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, 

através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. DETERMINO AINDA O CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA 

INCLUSIVE DO RECESSO FORENSE SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012904-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012904-65.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 08/02/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “traumatismo crânioencefálico, estrutura crânio facial, membro 

inferior direito e lesão neurológica”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida 

seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da 

distribuição dinâmica do ônus da prova e a condenação ao pagamento do 

seguro obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou o valor a ser apurado em perícia judicial. Requer ainda a 

condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e 

abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19051964. Aviso de recebimento no id. 22306072. A 

Requerida apresentou contestação id. 22989055, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e a inépcia 

da inicial ante a ausência de documentos indispensáveis ao 
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processamento da demanda. No mérito, pela improcedência do pedido 

inicial, ante a inexistência de prova da invalidez, a improcedência do 

pedido de indenização por danos morais. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25098313. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25592874. 

Impugnação à contestação corroborada id. 26599928. A parte Autora no 

id. 26599937, pugna pelo julgamento da lide de acordo com a avaliação 

médica realizada. Certidão de intimação (id. 26929338) às partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. As partes (id. 27302015 

e 27309019), manifestam pelo julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico (id. 19012934), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25592874, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos e estrutura crânio-faciais e perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) e 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 25592874), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), e 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 18.837,50 (dezoito mil, oitocentos 

e trinta e sete reais e cinquenta centavos), desse modo, a indenização 

decorrente de seguro obrigatório é devida em seu teto máximo, qual seja 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. No que concerne ao pedido de condenação da 
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Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS, a quantia de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 08/02/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030873-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON SILVA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1030873-93.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no id. 27471694 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas 

do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§ 3º do CPC. Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se os autos, 

observando as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018593-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEDAIR DE CAMPOS TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018593-27.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JEDAIR DE CAMPOS TEIXEIRA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 28/04/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “membro superior direito”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida 

seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da 

distribuição dinâmica do ônus da prova e a condenação ao pagamento do 

seguro obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou o valor a ser apurado em perícia judicial. Requer ainda a 

condenação Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e 

abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

de id. 15349213, determinando a emenda da petição inicial. Requerimento 

de emenda no id. 158712600/15712601. Despacho de id. 17383517, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 19677744. 

A parte Autora no id. 20058641, manifestou concordância com o exposto 

laudo pericial. A Requerida apresentou contestação id. 24480026, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a inépcia da inicial ante a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a inexistência de prova da invalidez, 

a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25802010. A parte Requerida no id. 25891370, manifesta não ter interesse 

na realização da audiência de conciliação. A parte Autora no id. 25904261 

pugna pelo aproveitamento da perícia já realizada. Impugnação à 

contestação corroborada id. 27438548. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico (id. 13895195), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 19677744, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 
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de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 19677744), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente JEDAIR DE CAMPOS TEIXEIRA, a quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/04/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 
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1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014514-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014514-73.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, SEBASTIÃO MARTINS DE 

OLIVEIRA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 24/12/2015, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“acidente vascular com desvio no olhar”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida 

seja citada a comparecer à audiência de conciliação, a inversão do ônus 

da prova e a condenação ao pagamento do seguro obrigatório que 

acomete a parte Autora, reconhecendo o direito a indenização, e 

determine que a Seguradora pague tal indenização referente o seguro 

obrigatório DPVAT, com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data da 

entrada em vigor da medida provisória n.340/2006, ou alternativamente 

que a correção seja aplicada a partir da data do acidente. Requereu ainda 

a condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios. Despacho de id. 1931137, determinando a emenda da 

petição inicial. Requerimento de emenda no id. 3029252. Despacho de id. 

3057301, determinando a nova emenda da petição inicial. Requerimento de 

emenda no id. 3660885/3660891. Despacho de id. 4723914, determinando 

o prosseguimento do feito. Aviso de recebimento no id. 5818005. Pedido 

de habilitação nos autos no id. 6869758. A Requerida apresentou 

contestação id. 6869797 arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, 

a ausência de documentos essenciais para a propositura da ação. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Termo de 

audiência de conciliação (id. 7370253), onde o patrono da parte 

Requerente requereu a não juntada do laudo pericial. A parte Autora no id. 

12152023, pugna pela nova pericia médica. Decisão saneadora no id. 

15206030, a qual determinou a realização de prova pericial. Depósito dos 

honorários periciais no id. 17960156. Laudo pericial no id. 25709958. A 

parte Requerida manifesta concordância ao exposto laudo pericial no id. 

26060681. A parte Autora no id. 26197420, manifesta concordância com o 

laudo. Alvará expedido do perito no id. 26197420. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, 

verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação. Além disso, presumem-se 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a 

preliminar de inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado 

os Históricos Clínicos (id. 1880476,1880485, 1880696), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25709958, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 819 de 2237



hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões neurológicas o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 25709958), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 10.125,00 (dez 

mil cento e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 24/12/2015 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021433-44.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, RODOLFO TEOFILO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER, também qualificada, alegando, em síntese, que em 16/01/2017, foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, devido à “fratura no membro superior direito”. Discorre o 

Autor na inicial requerendo a condenação da Requerida ao pagamento do 

seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, na data do efetivo pagamento, acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro 16.01.2017, com 

fulcro nas súmulas n° 43,54 e 580 do STJ, os quais deverão incidir até o 

dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

Requereu ainda a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Despacho de 

id. 8822007, determinando a emenda da petição inicial. Requerimento de 

emenda no id. 9028669. Despacho de id. 9088516, determinando o 

prosseguimento do feito. Pedido de habilitação nos autos no id. 10098567. 

A Requerida apresentou contestação id. 10098616 arguindo em preliminar, 

a falta de interesse de agir por entender necessária a realização do 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a ausência do 

comprovante de residência requisito para fixação do foro.No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a impugnação dos 

documentos juntados pela parte Autora, a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 
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ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez. sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Termo de audiência de conciliação (id. 

11116366), onde fora constatada a ausência da parte Requerente, sendo 

representada por seu procurador. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11327631. Despacho de id. 15904322, determinando a intimação as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir. A parte 

Requerente, manifestou requerendo prova pericial no id. 15940246. A 

parte Requerida pugnou pela produção de prova documental, pericial e 

depoimento pessoal. Decisão saneadora no id. 17691219, a qual 

determinou a realização de prova pericial. Quesitos apresentados pela 

Requerida id. 17880148. Depósito dos honorários periciais no id. 

18489396/18489398. Aviso de recebimento no id. 19039756. Laudo 

pericial no id. 20776365. A parte Autora no id. 22785652, manifesta 

concordância com o exposto laudo pericial. Alvará expedido do perito no 

id. 23214029. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME 

DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. De proêmio consigno que a 

alegação, da parte Requerida, quanto à autenticidade da documentação, 

considera-se prescindível, uma vez que a procuração juntada no 

processo é suficiente para a adequação do pressuposto processual 

relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 8806347) e 

Histórico Clínico (id. 8806357), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 20776365, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um joelho o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 20776365), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve do ombro direito com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, 

em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 
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RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LÍDER, pagar ao Requerente RODOLFO 

TEOFILO ALMEIDA DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 16/01/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Por fim, promova-se as alterações necessárias na autuação do feito 

a fim de regularizar os dados da parte Requerida para SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023119-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

CREUSA RODRIGUES VIEIRA (AUTOR(A))

FERNANDA LEITE DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo nº 1023119-08.2016.8.11.0041 

(h) VISTOS, As Autoras interpuseram recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de ID. 23023284, aduzindo que a sentença de ID. 

19313844, restou omissa, no que concerne ao rateio do dano moral 

arbitrado, bem como com relação ao pedido de retorno do contrato ao 

status quo. Nesse ponto tenho por bem aclarar a decisão, para que 

conste expressamente que a condenação por danos morais (R$ 

10.000,00) deve ser dividida igualmente entre as Autoras. Ainda, 

esclareço que a Requerida deve manter o plano de saúde das Autoras 

nas condições anteriormente estabelecidas, conforme fundamentos da 

decisão. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida, para 

reconhecer a omissão na sentença de ID. 19313844. Esta decisão faz 

parte integrante da sentença de ID. 19313844, permanecendo no mais tal 

como está lançada. Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 1.010, § 

1º do CPC, intimando a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de ID. 23864628 no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018473-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1018473-52.2016.8.11.0041 (h) 

VISTOS, A parte Requerida ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo 

que a sentença de ID. 23990185, incorreu em erro material, quando à 

condenação da parte Reconvinda/Hospital Jardim Cuiabá ao pagamento de 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios em favor do 

Réu/Reconvinte e a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na 

ação declaratória “no equivalente a 20%” sobre o valor atualizado da 

causa e na reconvenção “em 10% (dez por cento) ” sobre o valor da 

condenação. Nesse ponto, verifico que a sentença de ID. 23990185, 

merece o devido reparo ora requerido. Quanto aos honorários 

sucumbenciais, reconheço o erro material, para que o ônus da 

sucumbência referente à Reconvenção, recaia sobre o autor/Reconvindo. 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela parte Requerida 

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (ID. 

24280448), reconhecendo o erro material, para alterar o dispositivo da 

seguinte forma: CONDENO o Requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no 

equivalente a 20% do valor da causa. (artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil). CONDENO a parte Reconvinda/HOSPITAL JARDIM CUIABA 

LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios em favor da Reconvinte que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §1º e 

§2ºdo CPC. Esta decisão faz parte integrante da sentença de ID. 

23990185, permanecendo no mais tal como está lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1014921-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA LIMA VERDE BERTAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PJE nº. 

1014921-74.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ISADORA LIMA VERDE 

BERTAIA, já qualificada nos autos, ingressou com a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO, buscando em síntese a readequar o registro de 

nascimento, a fim de incluir o sobrenome de seu padrasto, qual seja, 

ARRUDA, a qual passará a se chamar, ISADORA LIMA VERDE BERTAIA 

ARRUDA. Discorre Autora na exordial que fora registrada por seus pais, e 

se vê incomodada por não carregar o sobrenome de seu padrasto, com 

quem vive há 18 (dezoito) anos como se pai fosse. A situação se 

acentuou após o nascimento do irmão Bernardo Lima Verde ARRUDA, 

pois criou a diferenciação entre os nomes dos irmãos, a qual vale 

esclarecer que o relacionamento conjugal de sua genitora com o padrasto 

perdura desde 2001, tendo ele substituído ao genitor em todas as 

situações escolares, familiares, sociais entre outras, eis que o pai não se 

fazia presente com a frequência que ambos gostariam. Obtempera que 

desde o 04 (quatro) anos de idade a autora não possui qualquer 

convivência com seu pai consanguíneo, aquele que acompanha todo o 

crescimento do filho, que lhe dá amor, apoio e ajuda, porém sempre nutriu 

este sentimento paternal pelo padrasto, que foi ele quem lhe “criou”, por 

tais razões a autora sempre desejou ter o sobrenome do padrasto qual 

seja: ARRUDA. Com a exordial, vieram os documentos de id. 

18334385/19334655. Despacho inicial de id. 19336453, determinando a 

emenda da petição inicial. Requerimento de emenda no id. 

19847948/19847970. Despacho (id. 22031927), determinando a vista dos 

autos ao Ministério Público. Instado a manifestar o Douto Representante do 

Ministério Público id. 22471190, posicionou-se favoravelmente ao pedido 

da parte Requerente. Vieram os autos conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. De fato, a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê 

a possibilidade da medida pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” 

(negritei e grifei) Os registros públicos são regidos por lei específica (Lei 

nº 6.015/73), a qual regulamenta as hipóteses de retificação, bem assim o 

rito procedimental a ser seguido, conforme se vê do artigo 109 do referido 

diploma legal. In casu, os documentos que instruem a petição inicial 

revelam que o motivo alegado se enquadra ao dispositivo 

supramencionado, sendo, pois, incontestável o direito de retificar, 

porquanto este deverá espelhar necessariamente a grafia primitiva. 

Some-se isso ao fato de não se constatar qualquer intuito de fraude na 

sua alteração, tampouco prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a 

hipótese que justifica a procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, I do CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em 

consonância com o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado na inicial, para determinar que seja feita a retificação no 

Registro civil da parte Autora, para incluir o sobrenome de seu padrasto 

qual seja: ARRUDA, a qual passará a chamar-se ISADORA LIMA VERDE 

BERTAIA ARRUDA, mantendo-se a filiação. Expeça-se o competente 

mandado/ofício ao competente cartório determinando a retificação no 

Assento de Nascimento da parte Requerente. Com a juntada nos autos do 

novo registro civil, INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por 

fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011632-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLI OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1011632-70.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27532600 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27528173/27528175 para pagamento do valor 

remanescente. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 27528176 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27532600. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008648-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1008648-16.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27489477 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26626148/26626151 para pagamento do valor 

remanescente. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26626150 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27489477. 

Tendo em vista a manifestação do id. 27486782 não corresponder ao 

presente feito, DETERMINO que a mesma seja riscada, sem qualquer 

prejuízo à ação. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, 

nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, 

arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025597-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025597-52.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, BENEDITO APARECIDO DOS 
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SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 06/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma e traumatismo 

craniano encefálico”. Discorre o Autor em sua inicial pugnando pela 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, a realização de prova 

pericial para apuração do grau de incapacidade da invalidez, que a 

Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, e o julgamento da ação para condenar a Requerida 

a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da invalidez 

permanente, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data que tomou conhecimento do acidente, qual seja o protocolo 

do processo administrativo em 28.12.2018, mais correção monetária com o 

índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 

340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, 

ou seja, dia 29/12/2006. Ao final, requereu a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, §2° do 

CPC, ou alternativamente o § 8° do art. 85 do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 9510541. Petição de habilitação nos autos no id. 10502156. 

Termo de audiência de conciliação no id. 10788908. A Requerida 

apresentou contestação id. 11139374 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, e a extinção do processo falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por 

cento) sobre o valor da condenação A parte Requerida no id. 11179161, 

manifestou requerendo a improcedência em razão de que operou a 

preclusão tácita do direito da parte Autora. Impugnação à contestação no 

id. 11414842. A parte Autora no id. 11481642, manifestou pugnando pela 

produção de prova pericial. Decisão saneadora no id. 17853397, 

determinando a realização de prova pericial. Quesitos apresentados pela 

parte Requerente no id. 17944894. A Requerida no id. 18567154, deposita 

os honorários periciais. Laudo pericial no id. 21964974. Alvará judicial do 

expert expedido no id. 22523613. A parte Requerida no id. 22844978, 

manifesta não se opondo ao laudo pericial apresentado. A parte 

Requerente no id. 22865379, pugna pela complementação do laudo 

pericial. Despacho de id. 24194505, determinando a intimação do perito 

para complementar o laudo pericial. Laudo complementar no id. 25559087. 

Certidão de decurso no id. 27520625. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO E DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 9508267) e Ficha de Atendimento (id. 

9508251), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

21964974, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos e estruturas crânios-faciais, os valores das 

indenizações devem corresponder ao percentual de 100% (cem por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 21964974 e complementar no id. 25559087), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 
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suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público Com relação ao ônus da sucumbência, 

passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de 

Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido 

quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não configura 

sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum debeatur 

(pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a seguradora 

arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie 

o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA 

SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA 

CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - 

ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA 

LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. 

sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento 

da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em 

sucumbência recíproca.Em observância aos parâmetros legais que 

norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio 

ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários 

advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, 

§8º, do CPC.Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que 

trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora 

revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as 

regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 08/06/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011271-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1011271-53.2018.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs no id. 23427019, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença prolatada no id. 22938504, alegando em 

síntese erro material com relação à data do ano do sinistro e a contradição 

em relação ao arbitramento da verba de sucumbência fixada em 

R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em dissonância com a autentica 

ordem de vocação constante no § 2º do artigo 85 do CPC, devendo os 

honorários serem arbitrados entre 10% e 20% do valor da condenação. 

Instada a manifestar, a parte Requerente no id. 26039621 apresentou 

discordância quanto à contradição dos honorários advocatícios, 

manifestando para que seja retificado apenas o erro material quanto à 

data do sinistro. O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os embargos de 

declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros 

materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, 

CPC). Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante no tocante a 

alegação de erro material quanto ao ano em que ocorreu o acidente 

mencionado na sentença, uma vez que os documentos trazidos na 

exordial comprovam que a data do sinistro corresponde a 27/02/2018. 

Quanto a alegada contradição e a necessidade de arbitramento dos 

honorários sucumbenciais na forma do §2º do artigo 85 do CPC, 

importante frisar que o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8º 

do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, 

para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da 

causa, como são maioria dos casos envolvendo a cobrança de seguro 

DPVAT, não havendo por isso qualquer contradição na sentença. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

27/02/2018. No mais, permanece a sentença de id. 22938504, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030393-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTANA MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

ELIZABETH BELA DIAS OAB - 000.715.261-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº - 1030393-18.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 25552808. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028195-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARTAO BRB S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SOARES COSTA OAB - DF53123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DE SOUZA FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1028195-08.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 23794384. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028478-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1028478-31.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento da guia de distribuição da 

ação, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso 

de prazo de id. 25552793. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 
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Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035804-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL ESPIRIDIAO VAZ CURVO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA ESPOSITO SANTIN OAB - MT20316/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM VAZ CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1035804-76.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 25179710) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 

319 e 320 do CPC) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único 

do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem 

necessidade do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034954-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1034954-85.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento da guia de distribuição da 

ação, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso 

de prazo de id. 25032637. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030184-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1030184-49.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 27321322) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial circunstância que faz incidir o teor do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem 

necessidade do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021277-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1021277-85.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 25074697. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047505-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER IPOLITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT12586-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1047505-97.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis (id. 26796125) o prazo para 

emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das 

partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento da determinação 

de emenda a exordial circunstância que faz incidir o teor do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.485, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 485, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência 

DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem 

necessidade do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1042685-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MASTER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDES PIRES OAB - SP132723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOYL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1042685-35.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 26575373. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 
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Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012887-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012887-29.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, REGINALDO PEREIRA DE 

ALMEIDA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c REEMBOLSO DE 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 23/03/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “fratura grave no platô tibial e joelho direito”. Discorre o Autor 

requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a prioridade na 

tramitação do processo, a designação de audiência de conciliação com a 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus da prova e requerendo 

que a ação seja julgada totalmente procedente reconhecendo o direito à 

indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, com juros a partir da 

citação, e correção monetária com o índice INPC. Requereu a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Postulou 

ainda, pelo condenação da Requerida ao pagamento da restituição das 

despesas efetuadas com assistência médica e medicamentos – DAMS, no 

valor integral de R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e trinta e cinco 

centavos). Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho 

inicial no id. 19051504. Petição de habilitação nos autos no id. 22497069. A 

Requerida apresentou contestação id. 22497343 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, e a carência da ação por falta de interesse processual, alegando 

que já houve o efetivo pagamento da cobertura devida no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em 

16/11/2018 e o valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e onze 

centavos) pelo desembolso das despesas médicas e suplementares, 

administrativamente em 09/11/2018. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a regularidade dos valores pagos 

administrativamente e a ausência de especificação do motivo pelo qual a 

parte Autora entende fazer jus à complementação, a improcedência com 

relação ao pedido de indenização por danos morais, e a inconsistência do 

pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares. Discorreu 

ainda a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, e que em caso de eventual 

condenação devida da indenização de DAMS, seja observado o que 

dispõe o teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de 

acordo com a lei 6.194/74. Sustentou também que o quantum indenizatório, 

se atenha aos termos da lei. 6.164/74, alterada pela Lei nº 11.482/07, qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. Requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

24543073. A parte Autora no id. 24542887/24543401, manifestou pela 

concordância com o exposto laudo pericial realizado. Impugnação à 

contestação no id. 24616633/24613365. Certidão de intimação (id. 

24840841) para às partes especificarem as provas que pretendem 

produzir. A parte Requerida no id. 25060614, pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. A parte Requerente no id. 25152574, manifesta pelo 

julgamento da lide de acordo com a avaliação médica realizada. Despacho 

de id. 25739883, determinando a intimação da Requerida a manifestar 

acerca da alegação suscitada pela parte Requerente por ocasião de 

impugnação. A parte Requerida no id. 26335330, manifesta pugnando pela 

improcedência com relação aos pedidos de DAMS, haja vista que a 

Seguradora já comprovou a realização do pagamento em via 

administrativa. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 
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qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR- CARÊNCIA 

DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DO PAGAMENTO 

EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O Superior Tribunal de Justiça 

já assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência (id. 190009857) e prontuário médico (id. 

19009860/19009862), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 24543073, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu a Requerente. Nesse quadro, comprovado o preenchimento 

dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento 

da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, a própria 

seguradora reconheceu que efetuou em sede administrativa o pagamento, 

em favor do Autor, a importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o comprovante de 

pagamento de id. 22497347/22497349. De outro lado, quanto ao valor da 

indenização, a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. A par 

disso, não há se acolher a pretensão Autoral visando o recebimento 

integral do valor da indenização, restando somente analisar se o montante 

pago administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 

sofrido pela parte Requerente. Desta feita, infere-se do laudo pericial 

judicial juntado no id. 24543073 que foi constatado tão somente a lesão no 

membro inferior direito, com repercussão moderada de 50% (cinquenta 

por cento),da capacidade laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 

6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Assim, o valor da indenização deveria corresponder R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais),Todavia, diante do pagamento 

administrativo efetuado pela Requerida no valor de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), subsiste, 

portanto, uma diferença de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Afirma a parte 

Requerente que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 

23/03/2018, tendo sido submetido a tratamento médico, suportando 

gastos, que somam o valor de R$ 590,35 (quinhentos e noventa reais e 

trinta e cinco centavos), conforme id. 19009863. Por outro lado, 

encontra-se comprovado documentalmente nos autos que a parte 

Requerente foi vítima do referido acidente automobilístico, consoante 

boletim de ocorrência no id. 19009857, o que comprova o nexo causal com 

os documentos, laudo e recibo acostado aos autos. Nesse quadro, nos 

termos do artigo 5º e §§ 1º e 2º, da lei nº 6.194/74 com as alterações das 

leis n.º 8.441/92 e 11.482/07, tem-se que: Art. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. § 2º Os 

documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, 

mediante recibo, que os especificará. Como visto, a indenização está 

condicionada à simples prova do acidente e das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente, o que, no caso, restou suficientemente comprovado, como se 

depreende dos documentos corroborados no id. 19009863. Desta feita, 

não procede à alegação da seguradora de que a parte Requerente não 

comprovou as despesas médicas por ela efetivadas quando da 

ocorrência do sinistro, eis que não se tem dúvida de que se relacionam 

com o acidente automobilístico narrado na inicial. Assim, não pode a 

Requerida, eximir-se do pagamento da indenização perseguida. A Lei nº 

6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais, 

causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 

pessoas transportadas ou não, em seu artigo 3º, inciso III, estabelece que, 

tratando-se de reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência 

médica e suplementares, o valor máximo da indenização a ser paga é de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A jurisprudência pátria, 

ademais, não destoa desse entendimento: AÇÃO DE COBRANÇA 

REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). ACIDENTE DE 

TRÂNSITO COM LESÕES CORPORAIS. APLICAÇÃO DA LEI 11.482/07. 

PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR 

DEVIDO. 1. O valor devido corresponde aos gastos efetuados e 

devidamente comprovados com as despesas médico-hospitalares, não 

ultrapassando o valor estipulado em lei. Aplicação aos sinistros que 

ocorreram após 29 de dezembro de 2006. 2. Assim, assegurado o direito 

ao recebimento do valor integral referente aos gastos devidamente 

comprovados, descontado o valor já pago administrativamente pela ré. 3. 

Conforme a redação da Súmula 14 das Turmas Recursais, a correção 

monetária deve incidir a contar da data do pagamento administrativo. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002899052, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 28/04/2011). 

Importante que se diga que a Lei nº 11.482/07 apenas veio explicitar o que 

já era garantido ao beneficiário pela Lei nº 6.194/74, não a revogando, 
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devendo ser aplicado ao caso concreto, portanto, o artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, ainda em vigor, que estabelece que a indenização do 

seguro obrigatório seja de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. Todavia, diante do pagamento administrativo 

efetuado pela Requerida no valor de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e 

onze centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 279,24 

(duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto aos juros 

e correção monetária, nos termos da Súmula 43 do STJ, devem incidir pela 

variação do INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês, computados da provocação do interessado, no 

caso da citação, nos exatos termos bem como da Súmula 426 do citado 

Tribunal. No que concerne ao pedido de condenação da Seguradora 

Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte 

não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento 

contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode 

assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um 

valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de 

espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte 

social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). 

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano 

à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, imperioso 

grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 28.779,24 e a parte 

Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 3.316,74 (três mil e 

trezentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos). Entrementes, 

não há se falar em fixação da verba honorária em percentual sobre o 

valor da causa, posto que houve condenação em valor certo, sendo certo 

ainda que a fixação de referida verba em percentual sobre o valor da 

condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos no §2º 

do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salário mínimo. 

Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária deve 

observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o § 8º do artigo 

85 do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à 

relevância e vantagem econômica da causa, os quais são um dos 

aspectos de equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda 

em consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente REGINALDO PEREIRA DE 

ALMEIDA, a quantia de, A) - R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) à complementação da indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Sumula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro qual seja 23/03/2018 

(Súmula 580 STJ); e B) – R$ 279,24 (duzentos e setenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos) referente à indenização prevista no artigo 3º, 

inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir da data do desembolso. CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016692-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE 1016692-87.2019.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Estando o feito na fase 

procedimental de estabilização processual, passo a apreciação da matéria 

preliminar levantada, que se relaciona com os pressupostos processuais 

e condições da ação. Em sede de contestação, a Requerida arguiu a 

ocorrência da coisa julgada, em razão da existência de demanda já 

sentenciada e transitada em julgado, interposta perante o 8º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá, nominada de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, interposta pelo Autor contra a Requerida, que foi 

julgada improcedente, alegando se tratar de ações com a mesma causa de 

pedir. DECIDO. A prejudicial de mérito suscitada procede. Com efeito, o 

Autor moveu uma ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em 

desfavor da requerida e também contra KAWASAKI MOTOS, que tramitou 

pelo 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, cujos pedidos iniciais foram 

julgados improcedentes. O objeto daquela ação era mais abrangente que o 

desta, em razão do pleito de danos morais, todavia, em ambas as 

demandas o requerente aduziu a pretensão de receber a indenização 

securitária referente ao valor da motocicleta contido na Tabela Fipe. Em 

outras palavras, ainda que o requerente tenha nominado esta ação de 

Locupletamento Ilícito, a causa de pedir em ambas as ações é a mesma: 

receber a indenização securitária correspondente ao valor do bem de 

acordo com o previsto na Tabela Fipe. Pois bem, à vista da petição inicial 

desta demanda, em cotejo com a petição inicial movida perante o 8º 

Juizado Especial, constata-se além da identidade das partes, a mesma 

causa de pedir: compelir a requerida ao pagamento da indenização 

securitária referente ao sinistro ocorrido com a motocicleta de propriedade 

do requerente, conforme se extrai das petições iniciais de ambas as 

demandas ,  cu jos  t r echos  seguem aba i xo :  P rocesso 

nº022401-17.2017.811.0001 8º JEC. “(...) O valor integral da motocicleta, 

foi avaliado pela tabela fip, avaliado na data dos fatos, no valor integral em 

torno de R$ 14.000,00 Quatorze Mil Reais), conforme demonstrativo em 

anexo, devendo o valor da indenização ser baseado neste parâmetro, 

devendo ainda ser corrigida o valor correspondente, desde a época do 

evento danoso.(...)”. Sic pág. 4 da inicial. Este processo. “(...) o 

requerente almeja, o recebimento do dano ocorrido pelo sinistro, sendo 

assim plenamente possível o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, 

cujo valor se baseia no valor integral de mercado da motocicleta (tabela 

fip), tendo em vista seu total perdimento, (...)”. Sic pág. 4 da inicial. 

Outrossim, infere-se da sentença proferida na ação movida perante o 8º 
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Juizado, que a causa de pedir, indenização securitária pela perda total da 

motocicleta do requerente, foi devidamente apreciada e julgada, 

entendendo aquele magistrado pela improcedência do pedido em razão da 

ausência de adoção de providências que competiam ao próprio 

requerente, não reconhecendo a ocorrência de falha na prestação de 

serviço das Requeridas, conforme se vê dos trechos abaixo transcritos: 

“(...) o Reclamante não forneceu a documentação necessária para a 

regulação do processo administrativo, deixando as reclamadas 

impossibilitadas de realizar a devida indenização ao Reclamante. (...) 

Ademais, pelo extrato do veículo constante no Detran/MT observa-se que 

o licenciamento de 2015 e 2016 e DPVAT de 2016 não foram pagos pelo 

Reclamante o que inviabiliza a transferência necessária para recebimento 

da indenização. (...) A pendência de débito junto ao DETRAN dependeria 

de iniciativa do próprio reclamante. (...) Assim, evidenciado que não houve 

falha na prestação do serviço das Reclamadas descabida à fixação de 

indenização pelo abalo moral suportado e material suportado. (...)” A coisa 

julgada é garantia Constitucional (art. 5º, XXXVI) e visa assegurar a 

segurança jurídica e a paz social, uma vez que seu principal efeito é 

impedir a propositura de nova ação que tenha como objeto pedido já 

decidido em sentença transitada em julgado, nos termos dos artigos 502, 

505 e 337, VII, §§ 2º e 4º, todos do CPC. Inclusive, de acordo com o 

estabelecido no inciso V, do art. 485, daquele mesmo Diploma Legal, o seu 

reconhecimento pode ser feito até mesmo de ofício pelo Magistrado. 

Ainda, reza o art. 508, do referido Codex, que: “transitada em julgado a 

decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento 

quanto à rejeição do pedido”. Em suma, a sobredita norma é clara ao 

dispor que é vedado às partes trazerem elementos que poderiam ser 

utilizados em demanda judicial anterior e que já contou com o 

pronunciamento definitivo do Poder Judiciário. Desta feita, versa a lei, de 

modo expresso, sobre a EFICÁCIA PRECLUSIVA da COISA JULGADA. 

Nesse passo, vale ressaltar que a causa de pedir daqueles autos e a do 

presente processo são idênticas. Dessa forma, incabível a propositura 

desta nova ação com a mesma causa de pedir, para reverter julgamento 

de mérito acobertado pela autoridade da coisa julgada material, razão pela 

qual não há como permitir a continuidade do presente feito. Nesse sentido: 

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS DA COISA 

JULGADA. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. I - Verifica-se que o Tribunal a 

quo, com base na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que 

houve ofensa à coisa julgada, porquanto a pretensão do autor na 

presente lide é a mesma formulada no processo anteriormente julgado. II - 

Assim sendo, trata-se de repetição de pedido já apreciado, em caráter 

definitivo, pelo Poder Judiciário, deduzido novamente pela mesma parte, 

contra o mesmo réu. É o quanto basta para que se configure a tríplice 

identidade. III - Nos moldes do art. 301 do Código de Processo Civil, 

verifica-se a coisa julgada sempre que se reproduz uma ação idêntica à 

outra anteriormente ajuizada, que já foi decidida por sentença da qual não 

caiba mais recurso. IV - Conforme a jurisprudência dessa e. Corte, a 

análise da ocorrência da coisa julgada importa reexame do conjunto 

fático-probatório, vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula n. 

7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 517.605/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 9/10/2014 e AgInt no 

AREsp 669.473/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

22/8/2017, DJe 30/8/2017. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no 

AREsp 1115126/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 28/09/2018). (GRIFEI) Assim, 

constada a propositura de ação com identidade de partes, pedido e causa 

de pedir, cuja pretensão já tenha sido acobertada pela coisa julgada 

material, o destino desta segunda ação é a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, pois que a lide já foi julgada, nada mais havendo para 

as partes discutirem em juízo. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do inciso 

V, do art. 485, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de coisa 

julgada, suscitada em sede de contestação, e JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Custas já recolhidas. Fixo honorários 

em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos art. 85, § 8ºdo CPC, pelo 

Requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente com as 

cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012515-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER COUTINHO ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOS RESGATE LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1012515-80.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 23799012. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044817-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1044817-02.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27677550, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Requerida nos id. 26927984, mediante alvará judicial. Contudo, a parte 

Requerente deixou de manifestar acerca da extinção do presente feito. 

Desta feita, presumindo-se satisfeito o crédito nos termos do artigo 924, II 

e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26927984 em 

favor da parte Requerente, a ser creditado conforme a conta indicada no 

id. 27677550. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1048799-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES (REU)

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048799-87.2019.8.11.0041(LP) 

AUTOR(A): THAIS DUTRA DA SILVA CARVALHO, CID IMOVEIS EIRELI - 

EPP REU: LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP, LIGIA DUARTE DE 

SOUZA PIRES VISTOS, A parte Autora propugnou pela extinção do feito 

por desistência da ação, dispensada a anuência da parte Requerida por 

não ter sido citada, tendo em vista que as partes compuseram-se 

amigavelmente., Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007860-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINITA DELMIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1007860-02.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26182010 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24727163/24727166 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 24727164 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26182010. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038147-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1038147-79.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26218455 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24727149/24727153 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 24727150 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26218455. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027410-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SEBASTIAO MONTEIRO MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1027410-80.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26156940 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24227101 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 24227101 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26156940. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001475-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1001475-38.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26152084 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25045869 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 
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o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25045869 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26152084. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018052-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RABELO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1018052-91.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26158561 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24107673 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 24107673 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26158561. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001137-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

DIRCE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1001137-64.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26158588 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24751910 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 24751910 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26158588. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010785-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1010785-34.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26297859 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26084852 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26084852 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26297859. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1051795-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1051795-58.2019.8.11.0041(LP) 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS TENUTA REU: NEVA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA VISTOS, A parte Autora propugnou pela 

extinção do feito por desistência da ação, dispensada a anuência da parte 

Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014465-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1014465-61.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26938771 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26560496 para pagamento do valor remanescente da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26560496 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26938771. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016517-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONES FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1016517-98.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26154457 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25681321/25681328 para pagamento do valor 

remanescente da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 

925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 25681328 em 

favor da parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 

26154457. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016628-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID MAYARA FERMINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1016628-82.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26232651 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25009812 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25009812 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26232651. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015154-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1015154-08.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26219191 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24265351 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 24265351 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26219191. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025577-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1025577-61.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26156289 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24723926 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 24723926 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26156289. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026703-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1026703-49.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26222314 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24527828/24527831 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 24527830 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26222314. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006957-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JUNIO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAIRILUCE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1006957-98.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27704523 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 
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Requerida no id. 27628855/27628859 para pagamento do valor 

remanescente. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 27628857 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27704523. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018873-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. C. (AUTOR(A))

LIDIO ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1018873-32.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26219225 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25300637/25300640 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 25300640 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26219225. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001816-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1001816-98.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26249552 manifestou concordância ao valor depositado nos autos no 

id. 25278579 para pagamento do valor da condenação. Desta feita, nos 

termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. EXPEÇAM-SE OS respectivos 

ALVARÁS dos valores referentes aos honorários periciais e o valor da 

condenação. O primeiro em favor do perito nomeado a ser creditado na 

conta indicada no id. 20676633, e o segundo em favor da parte 

Requerente a ser creditado na conta indicada no id. 26249552. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do 

CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019943-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANJHONE VELOSO SOARES TRANIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1019943-21.2016.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26687550 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida nos id. 11811932, id. 20537849 e id. 25755326 para pagamento 

do valor da condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados nos id. 11811932, id. 

20537849 e id. 25755326 em favor da parte Requerente, a serem 

creditados na conta indicada no id. 26687500. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033367-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL FERREIRA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1033367-96.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27730857 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26138825 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26138825 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27730857. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008467-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1008467-15.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27806382 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26067440/26067693 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 26067693 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 27806382. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008983-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUARIM RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008983-98.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LETICIA GUARIM RIBEIRO 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

22/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “acidente vascular com desvio no olhar”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, a aplicação da inversão do ônus da prova e a condenação ao 

pagamento do seguro obrigatório que acomete a parte Autora, 

reconhecendo o direito a indenização, e determine que a Seguradora 

pague tal indenização referente o seguro obrigatório DPVAT, com juros de 

1% (um por cento) a partir da citação e a correção monetária de acordo 

com o índice INPC, a partir da data da entrada em vigor da medida 

provisória n.340/2006, ou alternativamente que a correção seja aplicada a 

partir da data do acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho inicial no id. 18436554. 

Petição de habilitação nos autos id. 22025170. A Autora foi submetida à 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 22103778. A Requerida apresentou contestação id. 

6869797 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e 

a carência da ação ante a boletim sem validade e a não averiguação dos 

fatos. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, pela ausência de comprovação da cobertura para o veículo 

envolvido, a não identificação da placa, e manifestou acerca do laudo 

pericial realizado em audiência de Conciliação. Discorreu ainda, pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Impugnação à contestação no id. 

22464272. Certidão de intimação para as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir no id. 26001522. Certidão de decurso no id. 

27947351. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

LAVRADO NA DATA DO FATO. No que pese a alegação de ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato, não se considera motivo 

para julgamento improcedente da ação, vez que não desconstitui o direito 

autoral, além disso, o Autor provou com outras documentações, juntadas 

na exordial, o acidente e o nexo de causalidade entre o fato e as lesões 

sofridas. Portanto, rejeito tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação da documentação do veículo para identificação da placa, 

para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em 

tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º 

alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Certidão de 

ocorrência do SAMU (id. 18420860) e Histórico Clínico (id. 18420859), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 22103778, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 
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1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões de órgãos da estrutura crânio-facial o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

22103778), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão residual, com perda de 

10% (dez por cento), de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente LETICIA GUARIM RIBEIRO, a quantia de R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

22/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038897-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MACHADO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1038897-47.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26231004 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25040360 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25040360 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26231004. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021517-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

CARLOS LUANGA RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON JUVENCIO RIBAS (REU)

DRIELI AZEREDO RIBAS (REU)

MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº - 1021517-74.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado no id. 25830090 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente 

DECLARO EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. As partes ficam dispensadas 

do pagamento de eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, 

§ 3º do CPC. Renunciado ao prazo recursal, arquivem-se provisoriamente 

os autos até a total quitação do acordo (25/02/2021), em caso de silêncio 

das partes quanto à eventual descumprimento, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, observando as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028084-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1028084-92.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26233354 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24587216/24587219 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 24587220 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26233354. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036277-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA DELUQUE PROENCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1036277-62.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26242616 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25358429 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25358429 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26242616. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009141-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHWINDEN NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009141-56.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, PEDRO SCHWINDEN NETO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão da gratuidade da justiça, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal, e que julgue procedente a ação 

para condenar a Requeirda ao pagamento da indenização referente ao 

seguro obrigatório no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, 

mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir do evento 

danoso. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios no importe de R$3.000,00 (três mil reais). 

Despacho inicial no id. 18459542. Petição de interposição de Agravo de 

Instrumento no id. 18731159/18731160. Ofício por malote digital juntado no 

id. 18887043. Decisão de id. 19947270, revogando o despacho inicial e 

determina o prosseguimento do feito. Juntada de malote digital no id. 

20817204. A Requerida apresentou contestação id. 25208916, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a necessidade de 

adequação do valor da causa, e a ausência de documento indispensável 

ao processamento da demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 20%, (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 25810377. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26455414. Impugnação 

à contestação corroborada id. 26794088. Certidão de intimação (id. 

27310516) às partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir. As partes propugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 

27555793 e 27580671). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACAO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 
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MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários para a 

propositura da ação. Além disso, presumem-se verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Portanto, não acolho a preliminar de 

inépcia da inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 18443343), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26455414, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 26455414), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 
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condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente PEDRO SCHWINDEN NETO, a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 08/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039953-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO FRANCISCO CARDOSO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1039953-18.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26245584 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25247751 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25247751 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26245584. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025403-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON INACIO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1025403-52.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26240386 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25575683/25575686 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 25575686 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26240386. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008676-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANDERSON LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008676-47.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIANDERSON LEMES DE 

MORAES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 06/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, e 

que julgue procedente a ação para condenar a Requerida ao pagamento 

da indenização referente ao seguro obrigatório no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos com juros de 1% (um 

por cento) ao mês, mais a correção monetária de acordo com o índice 

INPC, a partir do evento danoso. Requereu ao final, a condenação do 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 

R$3.000,00 (três mil reais). Despacho inicial no id. 18416579. Petição de 

interposição de Agravo de Instrumento no id. 18730665/18730668. Ofício 

por malote digital juntado no id. 19015289. Decisão de id. 19084626, 

revogando o despacho inicial e determina o prosseguimento do feito. 

Juntada de malote digital no id. 20927208. A Requerida apresentou 

contestação id. 22988038, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a falta de interesse de agir por entender necessária 

a realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação 

e a necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de 

documento indispensável ao processamento da demanda e o defeito de 

representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 20%, (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Petição 

de habilitação nos autos no id. 2499954. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 25337707. Impugnação à contestação corroborada id. 

25553050. Certidão de intimação (id. 27183848) das partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir. As partes propugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide (id. 27558442 e 27581391). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 
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pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACAO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA. No que tange a preliminar registro que em ações de cobrança de 

seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que 

faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo qual, a quantia postulada 

na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do 

Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA 

AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, 

juntando todos os documentos necessários para a propositura da ação. 

Além disso, presumem-se verdadeiros os documentos juntados nos autos. 

Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da inicial. PRELIMINAR – DO 

DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. No que 

concerne à necessidade de regularização da representação, não 

vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem prazo de validade, ou 

seja, não se expira pelo decurso do tempo, não restando alternativa se 

não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 18374111), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25337707, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou parcial completa de um dos pés o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25337707), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JULIANDERSON LEMES DE MORAES, a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 06/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042036-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO GETULIO LOHMANN ZIMMERMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1042036-07.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26248044 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 24818097/24818099 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 24818098 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no id. 26248044. 

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009205-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON ALVES BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1009205-37.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 26230061 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 25044500 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 25044500 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 26230061. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035993-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA AUXILIADORA NUNES RIBEIRO (REU)

VANDERLEI SILVA DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035993-20.2019.8.11.0041(LP) 

AUTOR(A): ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABA REU: MARCIA 

AUXILIADORA NUNES RIBEIRO, VANDERLEI SILVA DOS REIS VISTOS, A 

parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1048194-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA IRENE RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

MARCOS VIANA COSTODIO OAB - PR49526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODENEL MOREIRA DE CASTILHO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1048194-44.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

A parte Requerente no id. 27719719 informou nos autos que houve 

pagamento do débito, propugnando pela extinção do feito. Ante o exposto, 

nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Depois de observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 
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MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027212-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pje nº1027212-09.2019.8.11.0041 VISTOS. 

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejado pela parte Ré no 

Id.24741275, alegando a existência de obscuridade e contradição na 

decisão proferida no Id.23332227, ao argumento de que houve a perda do 

objeto desta ação pelo recebimento da ação de cobrança, e 

subsidiariamente alegou que a decisão embargada foi omissa quando não 

mencionou os documentos exigidos administrativamente. Certificada a 

tempestividade (Id.25526286), o Embargado apresentou suas 

contrarrazões no Id.25881658, pleiteando a improcedência dos embargos. 

Vieram-me conclusos. É o necessário DECIDO O artigo 1.022, do CPC é 

bastante claro, ao dispor que cabem embargos de declaração quando 

houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, 

ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de 

substituir a decisão embargada, nem tampouco alterar os fundamentos da 

decisão. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1o. Isto é, a manifestação 

desarrazoada e desprovida de qualquer justa causa, principalmente 

aquelas que influenciam no curso regular do processo e fomentam 

conclusões descabidas, não dá ensejo à embargos declaratórios, sendo 

severamente punível a conduta tecnicamente protelatória. A manifestação 

protelatória no caso em tela, sobressai de ordem preventiva e pedagógica 

imposta pelo próprio legislador, quando a parte se vale do instituto para 

vindicar direito sabidamente ilegítimo e provimento jurisdicional inexistente 

na decisão embargada. É assim, justamente para desmotivar essa odiosa 

prática processual de cunho estritamente subjetivo, que dificultam 

sobremaneira o fluxo diário dos gabinetes, obstaculizando o exercício 

eficaz da atividade jurisdicional, motivando à aplicação da multa 

processual prevista no artigo 1.026, §2º do mesmo Diploma Legal. Art. 

1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 

interrompem o prazo para a interposição de recurso. [...] §2o Quando 

manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o 

tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 

embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado 

da causa. À par dessas considerações, conforme relatado, o Embargante 

objetiva com estes embargos sanar “omissões” identificadas aos “seus” 

olhos, pelo que trago a baila o conceito doutrinário do arrazoado 

(omissão): [...] Omissão. A omissão que enseja complementação por meio 

de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria 

haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, 

quer porque a matéria era de ordem pública e o juiz tinha de decidi-la ex 

officio. [...] a novidade do atual CPC é a previsão expressa de duas 

hipóteses específicas de omissão, constantes no CPC 1022 par.ún. [...] 

(sic) (NERY JUNIOR, Nelson e OUTROS. Comentários ao Código de 

Processo Civil. Revista dos Tribunais. 2ª Tiragem. pág.2123) In casu, a 

Embargante alterou a realidade do dispositivo jurisdicional ao arguir a 

omissão no que atine ao estabelecer os documentos administrativos 

exigíveis para o recebimento do protocolo objeto da tutela. Contudo, o ato 

é integralmente claro que não se trata de, supressão judicial da autonomia 

administrativa da Embargante para a exigência dos documentos 

necessários para a análise do pedido, mas de supressão da omissão 

injustificada da Recorrente em protocolar o pedido, devendo em caso de 

inadequação documental, esclarecer o motivo da recusa. Com efeito, 

restou claro que, em verdade o Embargante buscou de maneira 

transversa a extinção do feito, informando a suposta perda do objeto da 

ação, ante ao recebimento administrativo do pedido do Embargado, o que a 

proposito poderia ser feito por simples petição sem influir no curso 

processual ou prazos legais. Nesta toada, considerando a conduta 

processual inadequada e atentatória do Embargante impõe-se aplicar a 

multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, em razão do momento 

processual e da natureza desta decisão (julgamento em embargos de 

declaração). ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na decisão proferida 

no Id.23332227 destes autos, inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição, não sendo esta a via correta para modificação do decisum 

impugnado, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, além disso: I. 

CONDENO o Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, §2º do 

atual CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Cumpridas as determinações, aguarde-se a audiência de 

conciliação designada para o dia 28/01/2020 às 09h00. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018774-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON SILVA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1018774-62.2017.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27725354 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26490911 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26490911 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27725354. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030262-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MIRANDA VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1030262-77.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 28035233 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 27664847 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 27664847 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 28035233. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 
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Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010231-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNALDO PEREIRA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n°- 1010231-36.2018.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente no 

id. 27724313 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida no id. 26089077 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Expeça-se ALVARÁ do 

valor depositado no id. 26089077 em favor da parte Requerente, a ser 

creditado na conta indicada no id. 27724313. Custas remanescentes ao 

encargo da parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032870-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALISSON NONATO NUNES BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1032870-14.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 27421503. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032867-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DE MORAES DUARTE OAB - MT15384-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA FREITAS FARIA (REU)

CASSIO PATRIK ONOFRE DE FREITAS FARIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1032867-59.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 27421508. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 
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recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038189-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1038189-94.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, O presente feito 

encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias por inércia da parte 

Autora, que embora intimada (id. 27382735) a fim de regularizar sua 

representação processual diante da renúncia do mandato no id. 18342230 

e promover o regular andamento do feito, quedou-se inerte. Como sabido, 

salvo expressa disposição legal em contrário, nos termos do art. 103 do 

CPC, não é dado à parte postular, em juízo, sem a representação de 

advogado legalmente habilitado. A respeito da irregularidade 

superveniente de representação das partes preconiza o art. 76 do CPC 

que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, 

caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, 

se a providência couber ao autor; Por sua vez, a parte Requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA NO ID. 22781905 manifestou 

expressamente pela extinção do feito diante do abandono da causa pelo 

Requerente. Portanto, diante do não atendimento da determinação judicial 

pela parte Autora, nos termos dos artigos 76 e 103 do CPC, perfaz 

evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, com a incidência da 

hipótese prevista no art. 485, inciso IV, do CPC, que acarreta na extinção 

do processo sem a resolução do mérito. Custas processuais serão 

suportadas pela parte Requerida, nos termos do art. 90 do CPC. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Preclusa a via recursal, e, inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001964-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS OAB - 016.039.561-58 (REPRESENTANTE)

M. C. D. A. OAB - 081.224.601-27 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1001964-07.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, RECEBO o pedido do 

Id.28117047 como extinção do feito por distribuição equivocada, o que se 

mostra plausível, sendo dispensada a anuência da parte Requerida por 

não ter sido citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do 

CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Considerando o evidente e 

confesso erro de distribuição da ação, reputo impróprio a condenação da 

Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, regidas pelo artigo 90 do CPC/2015. Sem honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Depois de 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023774-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DA COSTA BOTELHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

LAURINDO DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1023774-72.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 27968630. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 
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INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040144-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1040144-29.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para emendar a petição inicial, deixou transcorrer in albis 

o prazo, conforme certidão de decurso de prazo de id. 28040735. Cumpre 

ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso 

concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão do 

abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse 

sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 15 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039898-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALVES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1039898-33.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para emendar a petição inicial, deixou transcorrer in albis 

o prazo, conforme certidão de decurso de prazo de id. 28041126. Cumpre 

ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso 

concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão do 

abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse 

sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ 

ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. 

AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 15 dias impõe o 

cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, 

nos termos do art. 290 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 

26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra 

NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO 

CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026156-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1026156-38.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 
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deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 28045661. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035468-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA BORGES AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE LIRA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1035468-38.2019.8.11.0041(HG) VISTOS, A parte Requerente 

embora intimada para comprovar o recolhimento das custas processuais, 

deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de decurso de 

prazo de id. 28051165. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a 

Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo 

não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da 

ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (recolhimento das custas). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 15 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 290 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 290 DO CPC. PRAZO DE 15 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 15 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 290 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 15 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055634-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DOUGLAS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055634-91.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054989-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIAMAR MEIRA DE ARRUDA OAB - MT9227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054989-66.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054273-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054273-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054295-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

MARIA LUCIA DIAS PUTENCIO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054295-97.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054209-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. D. (AUTOR(A))

LUZINETHE CALAZANTE PEREIRA (AUTOR(A))

L. F. C. D. (AUTOR(A))

LUCAS FELIPE CALAZANTE PEREIRA DURIGON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054209-29.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054156-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDE DA GUIA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054156-48.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055870-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MATEUS PEREIRA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055870-43.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 8:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055948-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DE FREITAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055948-37.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 
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todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055967-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL LIMA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055967-43.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055865-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MANOEL DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055865-21.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056123-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDE MARIA DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056123-31.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056323-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056323-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 
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CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054087-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. R. D. S. (AUTOR(A))

KATHYANE MAHI PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054087-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056324-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056324-23.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056413-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056413-46.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058154-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOURA NUNES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058154-24.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Nota-se que o comprovante de endereço apresentado ao ID. 27035432, 

está ilegível. Dessa forma, notifique a autora para que o apresente de 

forma legível, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. No mais, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 10:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054901-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BISPO LUCAS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054901-28.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052892-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO LEITE PIMENTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1052892-93.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056327-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DEIZE MENDES DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056327-75.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 
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multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056415-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056415-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056417-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARIA CONCEICAO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056417-83.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056584-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA REGINA DA CUNHA (AUTOR(A))

J. M. C. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056584-03.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056589-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056589-25.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056753-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA SERVIANO MARTINS (AUTOR(A))

M. Q. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056753-87.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 8:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056828-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056828-29.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 8:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057274-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057274-32.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057310-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057310-74.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058127-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058127-41.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058106-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DOS SANTOS COENGA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058106-65.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057974-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ARRUDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057974-08.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 
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Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057635-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057635-49.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059427-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA PESCADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059427-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059592-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELY SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059592-85.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059610-09.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059610-09.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059621-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODAIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059621-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059630-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MIRANDA PRATAVIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059630-97.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059634-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIANA SANTANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059634-37.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059726-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON RANGEL DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059726-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060115-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060115-97.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1059808-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO JUSTINO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059808-46.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059985-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIRGES DA ROSA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059985-10.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059993-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SILVESTRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059993-84.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060008-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE MAYARA SOUSA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060008-53.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060322-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060322-96.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060099-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARLOS EMETERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060099-46.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060331-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ZARK DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060331-58.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia -28/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060352-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. F. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060352-34.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1058870-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAS CHAGAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058870-51.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 
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conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059221-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO SOARES AZOVEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059221-24.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059197-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANANDA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059197-93.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059363-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA ANUNCIACAO BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059363-28.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059195-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILDO LIMA APOLINARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059195-26.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036038-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036038-58.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038069-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAIL PAIXAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1038069-51.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042661-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042661-41.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060517-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060517-81.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043901-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT8324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043901-65.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060341-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METAL DESIGN COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE ALVES DE OLIVEIRA CUNHA 98164686115 (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060341-05.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 07 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061173-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061173-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não 

pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação. 

Apresentou penas declaração da sua hipossuficiência, alegando não ter 

condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio 

sustento e da sua família, todavia, não juntou aos autos documento que 

comprove a situação de necessitada. Entretanto, a simples declaração de 

pobreza não é o suficiente à concessão dos benefícios da Gratuidade 

Judiciária. Diante do crescente número de pedidos de assistência judiciária 

gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV). Compulsando os autos, verifica-se ainda que pugna o 

autor pela concessão de tutela de urgência para que seja determinado que 

a empresa ré efetue imediatamente o restabelecimento dos serviços de 

água, porém não trouxe aos autos qualquer documento que comprove tal 

alegação. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Intima-se ainda o autor para emendar a peça 

inicial colacionando aos autos documentos que comprovem a suspensão 

do fornecimento de água pela parte ré. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de janeiro 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056877-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DEVAIL ROSA MACIEL SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056877-70.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2019 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056885-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO CARVALHO VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056885-47.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056907-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056907-08.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056916-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056916-67.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1056922-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALLO MATHEUS BARBOSA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056922-74.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056962-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056962-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056982-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO SOUZA FERRAZ DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056982-47.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056995-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FAUSTINA DE ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056995-46.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057043-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057043-05.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057235-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057235-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057237-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA WYDLER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057237-05.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057420-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057420-73.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058644-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058644-46.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036309-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GALESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JORGE MENDES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036309-33.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058663-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058663-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058751-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA ZUZA DA CRUZ MORENO SOARES (AUTOR(A))

CHARLES HENRIQUE MORENO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058751-90.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059110-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059110-40.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059165-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VITORIA RODRIGUES SALGADO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059165-88.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059171-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EDIO BARBOSA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059171-95.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058412-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER RONDON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058412-34.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059991-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059991-17.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057030-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEI PEDRACA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1057030-06.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056944-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056944-35.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2019 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056960-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CIRILO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056960-86.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047976-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CARNEIRO ROSSI (AUTOR(A))

AMANDA DE OLIVEIRA SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS OAB - MT21176/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1047976-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054993-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054993-06.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058929-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE LUIS BARROS SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058929-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060384-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA BALLERONI MELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GAMBINI PEREIRA OAB - PR37637 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060384-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. No 

mesmo prazo, deverá a parte autora, emendar a petição inicial, trazendo 

aos autos cópias de seus documentos pessoais e comprovante de 

residência, nos termos do art. 321, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047866-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAXARA REPRESENTACOES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO OAB - MT5486-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1047866-17.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1050740-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONJ COND RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1050740-72.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/05/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 
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atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1050743-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1050743-27.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054981-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054981-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055712-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULICLEITON DE AMORIM GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055712-85.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 9:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1052844-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MEDEIROS DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLLAINE CATHUCE DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052844-37.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência proposta 

por Josélia Medeiros de Faria contra Gisllaine Cathuce de Figueiredo, 

todas qualificadas nos autos. Relata a autora ter adquirido um lote de 

terreno no loteamento residencial “Francisca Loureiro Borba”, nº 07, 

Quadra 04, situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, Bairro Osmar Cabral, 
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Cuiabá –MT e matriculado sob n. 88.754, CRI do 5º Ofício de Cuiabá. O 

referido imóvel foi adquirido através de contrato de compra e venda de 

imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação junto à Caixa Econômica 

Federal, pelo valor de R$ 51.873,13 (cinquenta e um mil, oitocentos e 

setenta e três reais e treze centavos), da seguinte forma: a) R$ 3.970,55 

(três mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) – 

Recursos Próprios. b) R$ 1.216,77 (hum mil, duzentos e dezesseis reais e 

setenta e sete centavos - Recursos da conta vinculada ao FGTS. c) R$ 

46.685,81 – Financiamento Caixa Econômica Federal – CEF. Informa que o 

imóvel foi adquirido junto à Caixa Econômica Federal – CEF, uma vez que a 

antiga proprietária perdeu o imóvel ante a inadimplência das parcelas de 

financiamento. Aduz que após a compra do imóvel tentou de todas as 

formas que a ré o desocupasse de forma pacífica, mas não obteve êxito. 

Postula a concessão de antecipação de tutela de urgência para expedir, 

liminarmente, o mandado de imissão de posse. É o relatório. Decido. Por 

esta via, pretende a autora a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a expedição de mandado de imissão de 

posse de imóvel de um terreno no loteamento residencial “Francisca 

Loureiro Borba”, nº 07, Quadra 04, situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, 

Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, em seu favor. Ao que consta dos 

autos, a autora adquiriu o referido imóvel da Caixa Econômica Federal, 

conforme Contrato de Venda e Compra de Imóvel – SFH (id nº 26144713 – 

pp. 1-7), que era legítima proprietária conforme consta na certidão de id nº 

2614414, p. 08. Assim, a autora é proprietária do imóvel em questão. Para 

a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento 

civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 

possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, 

comprovado o domínio da autora e a posse injusta da ré, a proprietária não 

possuidora tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário. 

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos 

quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, 

tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio 

ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação. Portanto, 

presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado 

pelo fato de a autora não estar exercendo seus direitos de propriedade 

sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de 

mandado de imissão da autora na posse de imóvel de um terreno no 

loteamento residencial “Francisca Loureiro Borba”, nº 07, Quadra 04, 

situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá –MT, o 

qual está matriculado sob n. 88.754, do Quinto Serviço Notarial e Registral 

da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Sem 

prejuízo do cumprimento do mandado de imissão de posse, nos termos do 

art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

maio de 2020 (26/05/2020) às 12:00 horas, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008367-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDENOR QUEIROZ RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1008367-60.2018.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

GILDENOR QUEIROZ RIBEIRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. A seguradora ré alega que realizou diligências junto ao 

Hospital Municipal de Várzea Grande – MT, oportunidade em que foi 

rechaçada a veracidade/autenticidade da ficha de atendimento 

apresentada nestes autos. Diante da gravidade das alegações, oficie-se 

ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT solicitando o prontuário 

médico da parte autora (GILDENOR QUEIROZ RIBEIRO, CPF: 

173.932.641-53, RG: 2949942-9 SSP/MT) referente ao sinistro ocorrido em 

13/06/2017. Solicite ainda ao Pronto Socorro que informe, no prazo de 15 

(quinze) dias, por quanto tempo mantem armazenadas as informações dos 

pacientes. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023571-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1023571-81.2017.8.11.0041 Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a procuração e a declaração de 

hipossuficiência apresentadas ao ID 9206908 estão com assinaturas 

divergentes do documento pessoal presente nos autos. Assim sendo, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

sua representação, com a juntada de nova procuração e declaração de 

hipossuficiência devidamente assinadas e datadas, sob pena de extinção 

do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057931-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057931-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais e pedido de antecipação de tutela, proposta por Kellen 

Cristina de Almeida Oliveira contra a Energisa Mato Grosso – Dist. De 

Energia S.A., ambas qualificadas nos autos. Relata a autora que é titular 

da Unidade Consumidora n. 6/346882-4, que sempre pagou as contas de 

energia em dia e que suas faturas sempre vinham com valores 

aproximados de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Afirmou que mora no 

imóvel com sua genitora e seus dois filhos, mas que a residência só fica 

ocupada no período noturno. Ocorre que a requerente vem sendo 

surpreendida com o aumento desmotivado de suas faturas, referente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro/2019, correspondente 

respectivamente a R$ 853,04, R$ 692,51 e R$ 758,25. No entanto, não se 

conforma com esse valor por estar em dissonância com a sua realidade 

de consumo. Informa que procurou a empresa ré para saber a origem do 

aumento de consumo em sua unidade consumidora, sendo informada 

pelos prepostos que os valores estavam corretos, não havendo nenhum 

problema na medição de energia. Declara que foi compelida a emprestar 

dinheiro de familiares próximos para conseguir efetuar o pagamento das 

faturas, tendo em vista que dobrou o valor, não possuindo orçamento 

suficiente, mesmo porquê, não consome quantia que justifique cobrança 

exorbitante. Postula a concessão de tutela antecipada de urgência, para 

que a ré se abstenha de incluir o nome da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, de interromper o serviço com base na fatura do mês 

de dezembro/2019 no valor de R$ 758,25, bem como que cancele ou 

suspenda a exigibilidade da referida fatura. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. A autora requer a concessão de tutela de urgência 

para compelir a ré a se abster de suspender o fornecimento da energia 

elétrica na Unidade Consumidora nº 6/346882-4 com base na fatura 

referente ao mês de dezembro/2019, tratando de valor exorbitante de 

consumo que se revela mais que o dobro de seu consumo habitual, a 

suspensão da cobrança da fatura, e ainda, que a ré se abstenha de incluir 

o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. A tutela 

almejada pela autora é regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: 

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou 

antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” A 

pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela 

provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Verifica-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são 

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” In casu, a fatura em aberto do 

mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 758,25, bem como as faturas já 

pagas, referentes aos meses de outubro e novembro/2019, segundo o 

autor não são exigíveis, eis que discorda dos valores representados por 

estas. Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

média de consumo mensal da autora é muito menor do que os valores 

correspondes às contas dos meses debatidos. Quanto ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome da autora dos órgãos de restrição 

creditícia, o perigo de dano é evidente, haja vista que a negativação do 

nome das pessoas de forma indevida geram abalo financeiro, 

prejudicando as relações comerciais e imagem. Da mesma forma, diante 

da possibilidade de a ré interromper o fornecimento de energia elétrica na 

UC do autor. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e determino que a ré se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/346882-4 

em decorrência do inadimplemento da fatura referente ao dezembro/2019 

no valor de R$ 758,25, e SUSPENDO a cobrança da referida fatura. 

Designo audiência de conciliação para o dia 07/04/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 06 de dezembro de 2019. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059459-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENORA BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059459-43.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 
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na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055720-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

retificar a autuação do polo passivo, tendo em vista que é diverso da 

petição inicial, no prazo legal de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048280-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RIBEIRO BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS OAB - MT9383-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTONIO RODRIGUES DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GERI CARLOS RODRIGUES DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONTA.GS - CONTABILIDADE E ASSESSORIA DE SERVICOS 

EMPRESARIAIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1048280-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060887-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060887-60.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061194-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061194-14.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 
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conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061495-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JOSE BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061495-58.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061515-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UEUBER DIAS NOVAIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061515-49.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRSON SABINO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000428-58.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061415-94.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

IRENE FERREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061415-94.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061448-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061448-84.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061502-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON RIBEIRO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061502-50.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062076-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE CHAVES CALEGARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062076-73.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 
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para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062226-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILSON FIDELIS DE SOUZA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062226-54.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062240-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1062240-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUINO DE GUSMAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000021-52.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARY OLGA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000082-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON DE LARA MALHEROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000153-12.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000442-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIMARY JOSELY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000442-42.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000453-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1061314-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERGAMASCHI CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061314-57.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004345-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOALHEIROS COMERCIO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO OAB - MT9906-O (ADVOGADO(A))

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1004345-90.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes 

ajuizada por Kleber Joalheiros Comércio EIRELI – ME que requereu os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Analisando detidamente os 

autos, verifico que não fora analisado o pedido de assistência judiciária 

gratuita formulado pela autora. O art. 98 do Novo Código de Processo Civil 

dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que “Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.” Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, 

com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído de 

comprovação da condição de hipossuficiência.” Nesse exato sentido, a 

posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481/STJ - 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” Entretanto, diante dos abusos perpetrados por pessoas que 

possuem condições financeiras de pagar as custas sem prejuízo de seus 

sustento e, mesmo assim não o fazem, a jurisprudência se firmou no 

sentido de que as partes devem comprovar a hipossuficiência. Cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo próprio. A parte 

autora juntou aos autos o documento solicitado (id nº 5767527), através 

do qual constata-se a capacidade financeira e patrimonial do mesmo, de 

maneira que o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita é medida que se impõe. Nesse sentido é o entendimento 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas a seguir: 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1006950-64.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO AGRAVADO: WILMAR LUFT DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - COOPERATIVA – 

CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – 

REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode 

beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos 

excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma 

inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em 

prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão que revoga a 

gratuidade quando existem nos autos elementos que afastam a 

precariedade econômica alegada. (N.U 1006950-64.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) Registra-se que o pagamento 

das custas e despesas processuais não se destina apenas àqueles que 

têm dinheiro sobrando, mas também àqueles que em razão do seu 

patrimônio e da sua condição socioeconômica, mesmo com algum tipo de 

momentânea privação pessoal e de aperto do orçamento, possam arcar 

com tais despesas. Registra-se que o pagamento das custas e despesas 

processuais não se destina apenas àqueles que têm dinheiro sobrando, 

mas também àqueles que em razão do seu patrimônio e da sua condição 

socioeconômica, mesmo com algum tipo de momentânea privação e de 

aperto do orçamento, possam arcar com tais despesas. Afinal, temos 

visto muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de 

esforço, pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e 

alegam a hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder 

Judiciário e a própria Lei. Considerando que a Assistência Gratuita deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício à parte autora. Portanto, 

intime-se a parte autora para recolher as custas judiciais iniciais em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Comprovado o 

recolhimento, venham os autos imediatamente conclusos para despacho 

saneador. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1061272-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DANTAS CUNHA OAB - SP383566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO JULIO DE OLIVEIRA AMORIM (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061272-08.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de terceiro com pedido de tutela provisória de urgência 

ajuizada por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A , objetivando a 

concessão da tutela de urgência para seja determinado a baixa da 

restrição judicial que recai sobre o bem móvel objeto desta lide, 

determinada nos autos principais da presente demanda. Os autos 

principais foram distribuídos na forma física e registrado sob nº 

23932-91.2012.811.0041 – Cód. 770891, em trâmite neste Juízo. Todavia, 

os presentes embargos de terceiro foram distribuídos eletronicamente, 

pelo sistema do PJe. O artigo 62, da Resolução nº 003/2018/TJMT/TP 

determina que os incidentes presentes e futuros distribuídos nas unidades 

jurisdicionais que utilizam o sistema PJe, deverão continuar tramitando 

fisicamente. Assim, determino a redistribuição dos presentes embargos de 

terceiro na forma física, conforme estabelece a Resolução nº 003/2018 

deste E. Tribunal. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 
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CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034654-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 29/01/2020 

8:00 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ – CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000475-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000475-32.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000712-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000712-66.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DA SILVA SURUBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000455-41.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSIANE NUNES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000688-38.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000639-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JUNIOR MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000639-94.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES GOMES DE CARVALHO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000559-33.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061413-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061413-27.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 
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havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000474-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE PEREIRA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000474-47.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038499-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Considerando, que constou erroneamente no despacho - ID do 

documento: 23570477- o ano da audiência - 2019 - ID: 27930753, 

IMPULSIONO o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DAS PARTES - 

AUTOR E RÉU, referente a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

PARA 29/01/2020 10:00 - 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ – CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000666-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR JOSE SCHUH (AUTOR(A))

F. J. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000666-77.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001086-82.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 
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acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040043-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIANE CORDEIRO VALDIVINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040043-26.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054983-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1054983-59.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13/04/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049867-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1049867-72.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/03/2020 às 12:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058151-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERLEI DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058151-69.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 
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Designo audiência de conciliação para o dia 24/04/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037736-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI COLOMBO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL OAB - MT2638-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SIRLENE FIRMINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1037736-65.2019.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 10/02/2020 às 13:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053386-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BATISTA FAVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1053386-55.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/03/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1039632-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID HOUSTON ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1039632-80.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 23/04/2020 às 10:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 
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as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051269-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA DE FATIMA LEITE ANTONIETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1051269-91.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/03/2020 às 08:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046433-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALONI DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1046433-75.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/03/2020 às 11:45 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060929-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060929-12.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015), ou manifeste eventual interesse no parcelamento das custas 

judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017669-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VEIGA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017669-50.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando a juntada do laudo pericial (Id. 19440322), intimem-se as 

partes, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem, nos termos 

do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor 

do perito, observando-se os dados bancários no Id. 19440322. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058598-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZIO GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1058598-57.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/05/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001342-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALMIR QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Erenita Costa Soares OAB - MT9783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

getulio josetti de figueiredo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001342-25.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo o autor deverá informar se o DETRAN foi 

cientificado da alienação do veículo. Por fim, como o veículo não é mais de 

propriedade do autor, deverá se manifestar sobre o interesse/adequação 

da medida. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018492-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISTON SOTELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018492-24.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos requeridos pela seguradora ré 

ao ID 14128208. Após, dê-se vistas às partes. Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031401-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031401-30.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051274-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALMONDES RIBEIRO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1051274-16.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
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827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059446-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM SILVA FORTES OAB - SP424174 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059446-44.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056209-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELANGE A. P. CASTILHO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056209-02.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031720-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. M. (AUTOR(A))

KLEVERTOM MANCINHO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031720-95.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Infere-se 

que a ré CVC Brasil Operadora foi devidamente citada (Id 27987055). 

Indefiro o pedido de citação da ré Avianca via edital, tendo em vista não 

atender ao que determina o dispositivo do art. 256, CPC. Cuiabá-MT, 14 de 

janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023562-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENINE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO O PRESENTE FEITO PARA FINS DE INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA - JUCILENE MARIA DOS SANTOS SILVA e ELENINE FERREIRA 

DA SILVA, bem como a parte ré - ITAU SEGUROS S/A - REFERENTE A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 27/04/2020 12:30 - 8ª 

VARA CÍVEL DE CUIABÁ - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049867-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1049867-72.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisprudencial. Defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 25/03/2020 às 12:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 
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prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061995-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA OAB - MT26114/O (ADVOGADO(A))

LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA OAB - 274.860.441-53 

(REPRESENTANTE)

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061995-27.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Pedro Miranda Neto em desfavor de Associação 

e Proteção à Maternidade e a Infância de Cuiabá – Hospital Geral 

Universitário, todos qualificados nos autos. Relata o autor que realizou em 

10/10/2018, com sucesso, um procedimento cirúrgico de angioplastia nas 

dependências da ré. Porém, na data de 21/06/2019 foi acometido por um 

infarto agudo do miocárdio, sendo novamente internado no hospital réu. 

Aduz que entre os dias 22/06/2019 e 26/06/2019 passou a ter dores 

lombares devido a uma hérnia de disco, entretanto, essa patologia não 

impedia de locomover-se, tanto que exercia suas atividades profissionais 

até então. Chegou a fazer sessões de fisioterapia nos dias 27 a 30 de 

junho de 2019 e no dia 01/07/2019, como forma de tratamento das dores, 

cujo relatório consta que o autor deambulava normalmente. Assevera que 

o autor desde então permaneceu internado no complexo hospitalar do réu 

no aguardo da realização da 2ª angioplastia ocorrida no dia 08/07/2019, e 

no dia posterior a cirurgia, dia 09/07/2019, sem apresentação de qualquer 

queixa. Entretanto, por solicitação médica, no dia 18/07/2019, se submeteu 

a um exame de Ecocardiograma Transtorácico e Cateterismo. Narra que 

durante a realização do exame, ao ser transferido da maca para a mesa, o 

autor fora lançado com força excessiva pelos maqueiros do hospital réu. 

Sentiu fortes dores na coluna, e depois começou a sentir fraqueza nas 

pernas e sem capacidade de locomoção até hoje. Sustenta que até o dia 

17/07/2019 o autor não sentiu qualquer fraqueza nos membros inferiores 

ou qualquer incapacidade de caminhar. Informa que no dia 31/07/2019 

realizou uma Ressonância Magnética na Coluna Dorsal que diagnosticou 

fratura/colapso parcial das vertebrais T3 e T4, com deslocamento ósseo 

para o interior do canal vertebral comprimindo a medula espinhal 

adjacente, com alteração de sinal intrassubstancial compatível com 

mielopatia pós-traumática. Discorre que as dores e fraquezas foram se 

agravando com o decorrer do tempo, e que no dia 13/08/2019 foi atestado 

pelo médico neurocirurgião que o autor apresenta um quadro de 

paraplegia em nível sensitivo em T6, com chances mínimas de reversão do 

quadro. Argumenta que o estado paraplégico que se encontra se deu em 

razão da desídia do hospital réu no ato da realização dos exames de 

ecocardiograma e cateterismo cardíaco, no momento da transferência do 

autor da maca para a mesa de exame. Neste viés, requerer a concessão 

tutela de urgência, a fim de determinar à ré que forneça ao autor: a) 

cadeiras de rodas; b) cadeira de banho; c) medicamentos: Kolagenase, 

Hidrogel com Aginato e Dersani, todas a pomadas necessárias solicitadas 

em receituário médico, sob pena de sanções em caso de descumprimento. 

A exordial veio acompanhada com documentos pessoais, , laudos, 

atestados, relatórios médicos e receituários médicos. É o relatório. Decido. 

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários 

para o deferimento da liminar pretendida: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em 

análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que 

a tutela pretendida pelos autores é a tutela provisória de urgência, prevista 

no art. 300, CPC. Sobre esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas 

provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a 

demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 

300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 

2016, p.584). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelos 

autores deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo 

da demora. O autor assevera que ao passar por um exame de 

ecocardiograma no hospital réu, por negligência dos maqueiros, fora 

lançado de forma brusca no ato da transferência da maca para a mesa de 

exame, que acarretou sérias lesões na sua coluna vertebral, que 

agravou-se com o passar do tempo chegando a ser diagnosticado por 

paraplegia. Compulsando os autos, verifica-se que o parecer da 

neurocirurgia dá o diagnóstico de paraplegia e o relatório de fisioterapia é 

inconteste quanto à incapacidade total de locomoção do autor (Id nº 

27734396). Resta, portanto, demonstrado requisito do perigo da demora, 

uma vez que os laudos médicos apontam de forma inconteste, a 

paraplegia acometida pelo autor e necessidade de utilização de certos 

medicamentos prescritos em receituário médico, como forma de 

tratamento. Do mesmo modo, a probabilidade do seu direito, eis que fora 

atestado que a paraplegia se deu em razão de traumatismo na coluna. 

Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência, visto que a demora na prestação 

jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde do autor, até uma 

possível irreversibilidade do quadro. Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO a tutela antecipada de urgência, e determino à ré 

que forneça ao autor: a) cadeiras de rodas; b) cadeira de banho; c) 

medicamentos: Kolagenase, Hidrogel com Aginato e Dersani, todas a 

pomadas necessárias solicitadas em receituário médico, no prazo 

razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

em caso de descumprimento desta decisão. Designo o dia 18 de maio de 

2020 (18/05/2020) às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intimem-se os autores para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Concedo os benefícios da justiça gratuita a autora. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059238-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059238-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido 

de liminar , proposta por Antonio Pereira da Silva contra a Energisa S/A – 

Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica de Mato Grosso, ambas 

qualificadas nos autos. Narra o autor que é titular da Unidade Consumidora 

n. 6./820868-8 desde junho de 2019, quitando sempre de forma tempestiva 
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seus débitos. Alega que no dia 25/07/2019 a unidade consumidora da sua 

residência fora inspecionada por um técnico da empresa concessionária 

ré, a fim de analisar o medidor que foi atingido por um raio. A conclusão da 

perícia foi que o medidor fora danificado pela ação do raio, ou seja, por 

fatores alheios a vontade humana. Relata que no mês de junho de 2019 

recebeu uma carta comunicando que o autor tinha um débito de R$ 

1.072,54 ( hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

referentes as faturas dos meses de maio, junho e julho), onde foi feita 

uma média aritmética dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura dos 

meses ao qual o medidor esteve danificado. Aduz que os valores 

faturados não condizem com o consumo efetivo, pois o autor passou a 

ser titular da unidade consumidora a partir do mês de junho de 2019, não 

sendo justo que a média seja feita de acordo com o consumo do titular 

anterior. Ademais, argumenta que reside somente com sua esposa, e 

possuem poucos eletrodomésticos, com renda familiar não superior a R$ 

1.000,00 (hum mil reais). Sustenta que a cobrança é ilegal, uma vez que o 

não deu causa ao defeito do medidor. Assevera que a fatura do mês de 

dezembro/2019 está acima da média de consumo. Postula a concessão de 

tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a suspensão da 

cobrança da enviada por carta ao cliente, referente a revisão de aferição 

dos meses de maio, junho e julho de 2019, na importância de R$ 1.072,54 ( 

hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. O autor requer a concessão de 

tutela de urgência para compelir a ré a suspender as cobranças enviada 

por carta ao cliente no importe de R$ 1.072,54 (hum mil e setenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), ,referente a revisão de aferição dos 

meses de maio, junho e julho de 2019. A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Verifica-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

média de consumo teve por referência os meses de faturas em que o 

autor ainda não era titular da unidade de consumo. O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a não suspensão das cobranças até o deslinde 

da ação poderá gerar a interrupção no fornecimento de energia elétrica na 

UC da autora. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e SUSPENDO a fatura enviada pela carta cobrança no valor 

de R$ 1.072,54 ( hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), referente a revisão de aferição dos meses de maio, junho e 

julho de 2019. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056298-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE HADDAD MALOUF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEVEN LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (EXECUTADO)

ISAIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1056298-25.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056396-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FREITAS CARDOSO PEREIRA OAB - GO41665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056396-10.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054630-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J VISANI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GON DOS SANTOS OAB - MS18772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRALOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1054630-19.2019.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000407-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO PEREIRA COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000407-87.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito nomeado nova data para realização da perícia 

médica judicial. Após, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente o 

autor para comparecer ao ato. Consigne no mandado que o não 

comparecimento do autor na perícia designada poderá acarretar na 

improcedência dos pedidos iniciais. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001364-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE SENA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001364-83.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000933-49.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000691-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS SILVA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000691-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001034-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. M. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001034-86.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060607-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060607-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060607-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060607-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060607-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060607-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 08:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060645-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA DA SILVA VOLTOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060645-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060898-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060898-89.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060913-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA MARCHIOLI ZORZATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060913-58.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 
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caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061270-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI SURUBI DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061270-38.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061282-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE FATIMA BIANCHINI RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061282-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061348-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061348-32.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000932-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DIAS GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000932-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000949-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000949-03.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 10:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001156-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OILSON MAMORE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001156-02.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001126-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001126-64.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 
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todos. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057595-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1057595-67.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Redesigno 

audiência de conciliação para o dia 29/05/2020 às 10:45 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art.334 

caput do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060785-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. O. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT11011-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1060785-38.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de quinze dias, emendar a petição inicial, a fim 

de apresente nos autos laudo médico pormenorizado relatando a 

necessidade, bem como os benefícios que o procedimento postulado irá 

lhe proporcionar. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020776-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MEIRA SANTOS (AUTOR(A))

ADRIEYNE KELLEN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELCHIOR AUTO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE ALVES OAB - MT7474-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020776-05.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

como esta magistrada suspender ordem de desocupação determinada 

pelo TJMT. E, em que pese o réu ter noticiado a interposição de embargos 

de declaração e ter juntado decisão de conversão de julgamento em 

diligência, não apresentou nenhuma decisão da Relatora do recurso 

suspendendo ou revogando a decisão por ela proferida. Posto isto, 

indefiro o pedido de suspensão da ordem. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060460-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTERIO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO GOMES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1060460-63.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/05/2020 às 12:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023571-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CESAR ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023571-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: FELIPE CESAR ALVES ANTUNES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Complete a qualificação do autor, fazendo constar sua profissão. ii) Junte 

aos autos a cópia da carteira de trabalho, a fim de comprovar sua 

hipossuficiência. Advirto à autora que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 04 de Agosto de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018492-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISTON SOTELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1018492-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLARISTON SOTELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 29/09/2017, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008446-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SOUZA MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008446-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre a 

petição de ID 18905217, diga o autor em 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, 15 

de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058154-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOURA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Impulsiono o presente feito para fins de INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

APRESENTAR/JUNTAR nos autos o comprovante de endereço de forma 

legível, conforme Despacho ID: 27143532, NO PRAZO DE 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048714-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1048714-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061145-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALIM KAMEL ABOU RAHAL (EXECUTADO)

ISIS CRISTINA KISSER ABOU RAHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1061145-70.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020 Ana Paula 
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da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051027-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE ALENCAR FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1051027-35.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059324-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

GLEIDSON JOSE VIANA ALESSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA FINGER DE SOUZA (EXECUTADO)

JOSE MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1059324-31.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055426-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CHARLES GOMES LACERDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1055426-10.2019.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027718-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA TREVISAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027718-19.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de tramitação prioritária. Anote-se no Sistema PJE. Antes de 

apreciar o pedido de Id 27112563 e diante da informação de 

inadimplemento pela petição de ID 21324764, deverá a exequente trazer 

aos autos comprovante de pagamento de R$ 301.790,00 (trezentos e um 

mil, setecentos e noventa reais), em cinco dias. Cuiabá, 17 de janeiro de 

2010. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MARQUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001643-69.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Em tempo, 

DEFIRO o pedido de item 4. Cumpra-se por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 

17 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017669-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA VEIGA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017669-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLAUDINEIA VEIGA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2017, às 10h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 899 de 2237



réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Defiro pedido da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, 

do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de junho de 2017. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038477-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038477-76.2017.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. Considerando inexistir nos 

autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência 

econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 25 de abril 

de 2018, as 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 10. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu desinteresse 

na composição consensual e havendo, também, manifestação de 

desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da 

data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se 

o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo 

para apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034284-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITO SEVERINO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034284-18.2017.8.11.0041 AUTOR: LAURITO 

SEVERINO DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. Nº 10631652, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 22 

de fevereiro de 2018, às 11h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 06. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Novembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010545-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar as partes acerca do despacho inicial: 

"Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 22/11/2017, às 10h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 
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obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se."

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001439-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN SILVA DA COSTA OAB - 023.478.401-69 (REPRESENTANTE)

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001439-25.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001382-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MANOEL DE JESUS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001382-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO DA SILVA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001351-84.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001969-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LETICIA AZEVEDO (AUTOR(A))

NANINE VICTORIA RODRIGUES VENANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001969-29.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação indenizatória de danos extrapatrimoniais c/c obrigação de fazer e 

pedido de tutela antecipada proposta por Nanine Victória Rodrigues 

Venâncio e Letícia Azevedo, que pleiteiam a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, apresentando apenas 

declaração da sua hipossuficiência, alegando não ter condições de arcar 

com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento e da sua 

família. Compulsando os autos, verifica-se que, para comprovar o estado 

de hipossuficiência, as autoras juntaram a declaração de pobreza (id 

nº28116898 - p. 2 e p. 5) e holerites (id nº28116899 ), porém estes, 

cortados e ilegíveis, não sendo o suficiente à concessão dos benefícios 

da Gratuidade Judiciária. Diante do crescente número de pedidos de 

assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem 

os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como diante da 

disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, 

intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia integral dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA KELLY GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001080-75.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2020 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023365-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL BANDEIRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar nos autos indicando novo 

endereço para citação do Requerido.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013189-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS BASSANI EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (REPRESENTADO)

 

Intimo a parte Requerente para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 842707 Nr: 46726-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MURUCCI PIROVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada proposta por SEBASTIÃO MURUCCI 

PIROVANI em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, para confirmar a liminar deferida às p. 117/118, bem 

como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 

362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 788822 Nr: 42813-19.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MBMH, CRIS ARICLE MONTEIRO DE BARROS HERRERA, 

FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente com 

resolução de mérito os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada proposta por M. B. M. H, representada por 

Cris Aricle Monteiro de Barros Herrera e Francisco Carlos Mazzer Herrera 

em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, para confirmar a liminar deferida às p. 36/39, bem como condenar 

a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 

362-STJ).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação.Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920485 Nr: 43724-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que as partes foram intimada acerca da certidão de fls. 132, via 

DJE publicada no dia 31/10/2019, porém a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação no processo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937445 Nr: 53341-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RIZALVA ALVES DE SOUSA JARDIM, 

TARLEY DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Certifico que as partes foram intimadas acerca da certidão de fls. 160, via 

DJE, publicada no dia 25/11/2019, porém a parte requerente deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação no processo. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798439 Nr: 4828-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LF 

ALVES DE OLIVERIDA LOCAÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerente foi intimada acerca da certidão de 

fls.107, via DJE, publicada no dia 30/09/2019, porém deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação no processo. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458549 Nr: 28449-13.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATTOS TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA 

COSTA - OAB:8064, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:8064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

AGUIAR - OAB:8592/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL COSTA 

LEITE, para devolução dos autos nº 28449-13.2010.811.0041, Protocolo 

458549, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85548 Nr: 9785-12.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPA- INDUSTRIA DE PORDUTOS ALIMENTARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SZTAJNBOK 

TEIXEIRA - OAB:23276, BRASIL P.P. SALOMÃO - OAB:21.348, 

CRITOVAM DO ESPERITO SANTO FILHO - OAB:17324 GO, DANIELA 

LEÃO COIMBRA - OAB:17.991 GO, EUCLEIA GOMES DA SILVA - 

OAB:OAB/TO 3248, JOSE LUIZ MATTHES - OAB:76544, KARINE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS VITOY - OAB:19187/GO, KLAUS E. 

RODRIGUES MARQUES - OAB:182.340 SP, LAZARO L. M. BORGES - 

OAB:15100 GO, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, TALITA 

PIMENTA FÉLIX - OAB:17.991 GO, VIVIANE DE PAIVA MELO - 

OAB:16040 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

CNPJ: 00403528000101, Inscrição Estadual: 131595083. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA EXECUTADA, NA PESSOA DO SEU 

REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS SOBRE 

a penhora no rosto dos autos e o pedido de levantamento de valores.

Despacho/Decisão: Vistos e etc. Intime-se a executada para se manifestar 

sobre o pedido de p. 1029, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias.Cumpra-se.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.
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Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819382 Nr: 25655-14.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIBERTO RODRIGUES DA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:8506-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04.02.2020 às 10:00 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855896 Nr: 58279-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ARRUDA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADIM MEDICINA DIAGNÓSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE DE MELLO ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 6762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04.02.2020 às 09:30 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce 

Brasil, situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta 

Capital, fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV 

Gazeta, sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela 

condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86069 Nr: 5830-12.1998.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSUYOSHI MARCOS NARITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL - 

OAB:5369-A/MT PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE LUIS 

RUFINO, para devolução dos autos nº 5830-12.1998.811.0041, Protocolo 

86069, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837192 Nr: 42044-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEIA VARGAS VENTURIM GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICCINA DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA ME, GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL, EDMILSON 

EID, JEISE HELK APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FRATA DOS SANTOS 

- OAB:13.675/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122202 Nr: 19731-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26926 Nr: 3880-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAOLO PICONE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248089 Nr: 15630-83.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, 
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DENISE FERNANDES BERGO - OAB:9675/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, GABRIELA CORREIA - OAB:10.031/MT, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JORGE LUIZ DUTRA 

DE PAULA - OAB: 9.391-B/MS, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754136 Nr: 6099-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ VANNI RANGEL DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA 

COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793062 Nr: 47149-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER S/A, EDSON AUGUSTO RIBEIRO SANTOS - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA 

- OAB:10.030/MT, FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:8902/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930654 Nr: 49643-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNIELE MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938283 Nr: 53796-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1166948 Nr: 38785-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Vistos.

Ante a certidão de fls.59, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual 

prazo, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da 

execução.

Saliento que, caso já tenham sido realizadas diligências via sistemas 

disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão 

admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente 

demonstre a modificação da situação econômica do executado. (AgInt no 

REsp 1380015/RS, DJe 06/10/2016 e REsp. 1.284.587/SP, DJe 29/02/12).

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, determino, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do 

art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 1166948 Nr: 38785-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNN INOX E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:16.394/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 Código 1166948

Vistos.

Intime-se a parte requerida para regularizar a sua representação 

processual.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Junho de 2019.

WLADYMIR PERRI

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362907 Nr: 32377-40.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TABERNA PORTUGUESA LTDA "ME"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DENYS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116296 Nr: 17153-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSP, FRANCISCO DA SILVA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, Gustavo Corrêa Rodrigues - 

OAB:110.459, Marcelo Davoli Lopes - OAB:, Maristella de Farias 

melo Santos - OAB:135132/RJ

 Intimo as partes para comparecerem à Audiência de Conciliação e Perícia 

Médica reagendada para o dia 24.06.2020, às 10:00h, que será realizada 

no CEJUSC no Fórum de Cuiabá.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 927987 Nr: 48204-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência 

dos débitos cobrados pela ré nos valores de R$ 402,06 e R$ 4.116,36, 

ambos vencidos em 14/07/2011. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do 

CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806435 Nr: 12914-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 177670 Nr: 25290-72.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPE INCORPORAÇÃO PLANEJAMENTO E 

ENGNHARIA LTDA, VITÓRIO REGINATO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, GRACE KAREN DECKER POLISEL - OAB:7007/MT, 

KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - OAB:10077-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANI GLAUCIA ALVES - 

OAB:15028, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1.035-B/MT

 DESPACHO

Defiro o pedido da página 442.

Cumpra-se o mandado de penhora e avaliação no endereço informado à 

página 442.

 Defiro o pedido da página 443. Anote-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 943823 Nr: 56761-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Vistos e etc.

Em análise dos autos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

verifica-se ser de suma importância à análise do certificado/apólice e 

condições gerais do segurado, ora autor, à época do sinistro (ciência da 

invalidez permanente por doença) 18/03/2014.

Na decisão de p. 209 foi determinada a ré que trouxesse aos autos os 

citados documentos.

 Na petição de p. 210/213, a ré aponta que não dispõe dos documentos 

solicitados, pois á época do sinistro a Seguradora BB/Mapfre era 

seguradora líder do contrato.

Ante ao exposto, oficie-se a Seguradora Líder BB/Mapfre, situada na Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n 1.593, complemento Salão 05, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, para trazer aos autos o certificado/apólice 

e condições gerais do contrato que tem como estipulante a Fundação 

Habitacional do Exército - FHE e segurado/autor Manoel José da Silva, CPF 

027.487.461-04, RG 093649771-8, contemporâneas ao sinistro 

(18/03/2014), no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732241 Nr: 28409-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA BUSS VALPATO LEITE, NEY 

ADAUTO RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERA LÚCIA BUSS VALPATO LEITE, 

Cpf: 36237116168, Rg: 0574452-0, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido NEY ADAUTO RODRIGUES LEITE, Cpf: 24104019100, 

Rg: 02500892, Filiação: Benedita Rodrigues de S. Leite e Antonio Adauto 

Gomes Leite, data de nascimento: 08/09/1961, brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PARA EFETUAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, EFETUANDO O PAGAMENTO DO VALOR 

DE R$ 11.894,23 (onze mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e 

três centavos), acrescido das custas judiciais, sob pena de incidência de 

multa e honorários advocatícios da ordem de 10% sobre o valor da 

condenação.

Despacho/Decisão: DespachoTrata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor.Intime-se o devedor, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento dovalor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas.Na hipótese de 

os devedores serem representados pela Defensoria Pública ou quando 

não tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação dos devedores 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

CPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do CPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).Por fim, se 

o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os executados, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua 

impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do 

CPC.Cumpra-se.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI 

AZAMBUJA, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Thiago Ottoni Azambuja Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033640 Nr: 38420-46.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Cordova da Costa 

Ribeiro - OAB:10498-B, HÉLCIO CORRÊA GOMES - OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Nesta data, intimo as partes para ciência e manisfesta acerca do Oficio 

das fls, 151-153, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713639 Nr: 6094-72.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DA SILVA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054366 Nr: 48522-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DE FÁTIMA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Intimo a parte requerente para informar seus dados bancários para 

expedição de Alvará
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1234764 Nr: 16453-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIMEC CONSTUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA, WANDERLEY FACHETI TORRES, PAULO RENATO SGOBI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVALDO CANTANHEDE NUNES 

ECKERT - OAB:OAB/MT 19.577, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUMIOR - OAB:10.953/MT, HAMILTON FERREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:11.322/MT, LUCIMAR A. KARASIAKI - OAB:6448/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de liberação de valores bloqueados em excesso, 

requerido pela executada às p. 148/150.

Às p. 165/167 e 168 os exequentes requerem o levantamento dos valores 

penhorados, bloqueio do remanescente devido, bem como aplicação de 

multa por atentado a dignidade da justiça.

É o relatório. Decido.

Anote-se no Sistema Apolo a alteração do nome fantasia da executada.

Trata-se de cumprimento provisório de decisão que concedeu 

parcialmente a tutela de urgência, determinando à ré o pagamento mensal 

de R$ 1.200,00, e que esta não vem cumprindo a obrigação mensal.

Infere-se que a decisão proferida à p. 143 deferiu o pedido de penhora 

“online” de p. 131, cujo valor é de R$ 20.675,50.

Realizado pedido de bloqueio (p.144/145), o resultado foi positivo, 

inclusive, com valores excedentes no importe de 22.890,39.

Diante disso, defiro o pedido da p. 148/149 e determino a liberação do 

quantum excedente em favor da empresa executada, segue comprovante 

de desbloqueio.

Considerando a inexistência de impugnação quanto ao valor bloqueado em 

favor dos exequentes, R$ 20.675,50, defiro o seu levantamento. 

Vincule-se o valor e expeça-se alvará em favor dos exequentes.

Indefiro o pedido de multa por atentado a dignidade da justiça, eis que não 

comprovada tal alegação.

Intime-se a exequente para pagar a obrigação apontada à p. 168 e 

alimentos devidos nos meses subsequentes, em cinco dias.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1327291 Nr: 15020-95.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos à execução,, em que Elton Nogueira Barbosa de 

Lima requereu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Para comprovar sua situação financeira, o autor apresentou declaração 

de imposto de renda e holerites às p. 49/55 e p. 57/62. Em que pese os 

documentos apresentados pelo autor não são suficientes para demonstrar 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. Assim, 

não restou demonstrado que o autor ao suportar as despesas 

processuais, teria seu sustento e de sua família prejudicado.

 Cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser 

assente na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de 

presunção juris tatum de veracidade, caso conste nos autos elementos ou 

indícios que demonstram o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido 

de justiça gratuita. Assim, cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o 

benefício. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita deve haver 

bastante parcimônia e cautela, pois, caso seja concedida para quem 

realmente não esteja em estado de hipossuficiência financeira, estar-se-á, 

assim, transferindo o custo processual que passará a ser arcado pela 

sociedade, através do sistema de contribuição de tributos, que fomentam 

os cofres públicos e sustentam as instituições. (AI 140471/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)”

“52181861 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. 

EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; AI 119454/2013; 

Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)”.

Temos visto muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de 

esforço, pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e 

alegam a hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder 

Judiciário e a própria Lei.

Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de comprovada ausência de condições financeiras, INDEFIRO a 

concessão do benefício ao autor.

 Portanto, intime-se o autor para recolher as custas judiciais iniciais em 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Comprovado o recolhimento, venham os autos imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1423589 Nr: 14179-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDACIO ANTONIO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B GRÁFICA E EDITORA LTDA, JOSEPHINA 

PAES DE BARROS LIMA, IZABELLA CORREA COSTA GIROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DE MORAES 

DUARTE - OAB:15384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

interposta por Eudácio Antônio Duarte em desfavor da S.B Gráfica e 

Editora Ltda, objetivando a expedição de novo mandada executivo em 

nome dos atuais sócios da empresa executada, na tentativa de satisfazer 

o crédito perseguido.

Os autos foram distribuídos por dependência aos autos nº 
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2604-57.2002.811.0041 – Código nº 59334 sem o devido recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária, bem como não fora atribuídos o valor 

da causa na peça inicial, conforme informa certidão do cartório distribuidor 

às p. 13.

 Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

inicial para atribuir o valor da causa, bem como comprove o recolhimento 

das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Determino ainda que, o presente incidente seja apensado aos autos nº 

2604-57.2002.811.0041 – Código nº 59334, em trâmite neste 8º Juízo 

Cível.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1446123 Nr: 19328-43.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA CAMPELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, JODELISMAR JOSÉ ALVES JÚNIOR - 

OAB:23223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de embargos de terceiro com pedido de liminar opostos por Célia 

Regina Campelo contra Companhia Providência Indústria e Comércio, 

ambos qualificados nos autos.

De acordo com a inicial, a embargante alega que a embargada requereu 

penhora dos bens que guarnecem a residência do Sr. Welinton Brito de 

Lima, na qualidade de sócio proprietário da empresa executada nos autos 

do processo nº 5486-65.1997.811.0041, que indicou o seu endereço 

residencial.

Relata que este Juízo deferiu a medida pleiteada de penhora, porém foram 

constritos diversos bens que pertencem à residência de propriedade da 

embargante.

Informa que mantém apenas um relacionamento amoroso com o Sr. 

Welinton, e sustenta que todos os bens penhorados são de sua 

propriedade.

 Desta feita, requer seja concedida a liminar para determinar a suspensão 

da remoção dos bens penhorados até a decisão final destes embargos. 

Requer ainda a distribuição por dependência aos autos nº 

5486-65.1997.811.0041 – Código nº 79285, em trâmite neste Juízo Cível.

É o relato necessário.

Compulsando os autos verifica-se que a embargante deixou de recolher 

as devidas custas processuais, conforme informa certidão do cartório 

distribuidor às p. 41, e nem há nos autos pedido de assistência judiciária 

gratuita.

 Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, comprove 

o recolhimento das custas e taxas judiciais iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Determino ainda que, os presentes embargos de execução sejam 

apensados aos autos principal 5486-65.1997.811.0041 – Código nº 79285, 

em trâmite neste 8º Juízo Cível.

Comprovado o recolhimento e após apensamento destes embargos aos 

autos principais, volvam-me imediatamente conclusos para análise do 

pedido liminar.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1136100 Nr: 25622-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIVELTON ROCHA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 04/02/2020 às 08:30 horas, no consultório do Perito Dr. Ernani da 

Silva Lara Neto Castrillon, situado na Av. Bosque da Saúde, n. 888, sala 

33, Edifício Saúde, telefone: 21278657, nesta Capital, sendo que o 

Advogado da parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na 

data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1032122 Nr: 37787-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO GUILHERME MORESCHI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT

 ”No caso em comento, a sentença está devidamente fundamentada, 

inexistindo a alegada omissão. Na verdade, a embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos embargos inadequada à sua 

pretensão.Nesse sentido a jurisprudência:53520839 – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO 

OU ERRO MATERIAL REDISCUSSÃO INADMISSIBILIDADE. Os embargos de 

declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que 

presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, 

rediscussão da matéria apreciada. Embargos de declaração rejeitados 

(TJMS; EDcl 1410683-43.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Vilson Bertelli; DJMS 18/11/2019; Pág. 132)81252842 – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Ausência. Intuito de 

rediscussão da causa. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria. 

EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; EDcl 2174583-66.2019.8.26.0000/50000; 

Ac. 13068268; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Donegá Morandini, Julg. 11/11/2019; DJESP 18/11/2019; Pág. 1737)Assim, 

REJEITO os embargos.Quanto aos embargos opostos por Rodrigo 

Guilherme Moreschi Silva, observo erro material ao não constar de forma 

expressa na parte dispositiva que se refere a uma única parcela o valor 

0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel.31288935 – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. Impõe-se acolher os 

embargos de declaração quando constatados os vícios apontados pela 

parte. (TRT 12ª R.; ROT 0000405-19.2018.5.12.0043; Quinta Câmara; Relª 

Desª Gisele Pereira Alexandrino; Julg. 05/11/2019; DEJTSC 18/11/2019; 

Pág. 1061)grifeiNo mais, mantenho incólume à sentença recorrida.O prazo 

para interposição de novos recursos fluirá a partir da publicação desta, 

nos termos do art. 1.026 do CPC.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 

2020.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905707 Nr: 34031-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as

 contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795462 Nr: 1796-66.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLA PATRICIA TEIXEIRA ALVES DE 

OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE 

OLIVEIRA, THO, THO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LEONARDO MAIA MACEDO - OAB:20.000/MT, RENATA 

DE SOUZA LEÃO - OAB:13511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954979 Nr: 2602-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE PEREIRA MALTA - 

OAB:24574/O, EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - OAB:16.271/MT, 

FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls 413, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736794 Nr: 33243-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETHSABÁ MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDAFLORA SOCIEDADE DE PRESERVAÇÃO 

AMBIENTAL E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249, SANDRERLI FERREIRA NERY - OAB:3564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 Nesta data, intima-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1130710 Nr: 23285-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY DINIZ SOARES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos 

formulados nesta ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais com tutela antecipada proposta por AMAURY DINIZ SOARES 

JUNIOR contra IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA. para condenar a ré a 

PROCEDER A ENTREGA DO DIPLOMA de conclusão do curso de técnico 

em enfermagem, bem como ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários de sucumbência que fixo 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição e 

anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334600 Nr: 5473-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMIX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE DORNELLAS 

MARQUES - OAB:9090-MS, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110839 Nr: 15007-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAMOSSUL MADEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, UBALDO 

JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - OAB:160493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI LUÍS GUESSER - 
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OAB:5725

 Nesta data, intimo a parte autora na presença de seu advogado para que 

se manifeste a respeito da manifestação do perito, fls. 213, no prazo de 

15 ( quinze dias ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1160423 Nr: 36106-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DAROLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CRISTIANO ARAUJO, JOÃO REIS, 

MARCOS GABRIEL AGRA, DANILO D'AVILLA, EDUARDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PONGELUPI NOBREGA 

BORGES - OAB:12.708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar Jesus Alves 

Junior - OAB:155000

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca de carta 

precatória devolvida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933239 Nr: 51038-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE DE POSTOS 3R LTDA, RODRIGO DOS 

SANTOS OSMAR, KARLA ALESSANDRA BARBATO DA SILVA, RENATO 

GABRIEL DOS SANTOS OSMAR, JULIANE LOPES GUIMARÃES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.477-MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:OABMT 10524

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 387111 Nr: 23219-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA E PERFUMARIA ECONÔMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1089184 Nr: 5788-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN AFONSO VALERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN AFONSO VALÉRIO - 

OAB:13.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos e determino a readequação da 

cobrança referente 01/2016 e 02/2016, devendo esta ser adequada à 

média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas 

revisadas. Como o autor decaiu na parte mínima do pedido, custas e 

honorários pela ré. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 

10% (dez por cento) do valor da causa, conforme artigo 85, §2º, ambos 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050169 Nr: 46504-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA., BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PENNA MARINHO DE 

ABREU LIMA - OAB:38868, LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - 

OAB:215.351/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARVALHO ALVES 

GONCALVES - OAB:OABMT20769/O, CAROLINA ROSSETO SANCHES - 

OAB:19142, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738-O, JAYANE 

LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - OAB:19164/O, LUCIVALDA 

RODRIGUES SILVA - OAB:16536/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, PAULO RICARDO RODRIGUES - 

OAB:13503, Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/MT 12.208-A, 

rayssa ayala mendes ferreira - OAB:19396, VINICIUS EDUARDO 

LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 855804 Nr: 58191-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA NANCY COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pereira Ferraz - 

OAB:16.936-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação de obrigação de fazer com 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por ANA NANCY 

COSTA CAMPOS em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.Custas pela 

autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo 
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beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição 

e anotações de estilo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800069 Nr: 6491-63.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108181 Nr: 13951-96.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANILDO GONÇALVES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos e determino a readequação da cobrança 

referente ao período de 23/02/2015 a 23/03/2016, com base nas leituras 

anteriores ao defeito e após a retificação da unidade consumidora, com a 

devida compensação do crédito apurado em favor do autor nas faturas 

vindouras. CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362-STJ).Custas e despesas processuais 

pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Nesta data, intimo as partes, na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1215735 Nr: 10149-56.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON, FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT, FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - 

OAB:20.740/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18.846-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA P. V. DE 

MORAES - OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - 

OAB:15.244/MT

 Vistos e etc.

Trata-se de embargos de execução opostos por Leliane Cristina da Silva 

Pozzobon e Flávio Henrique Silva Pozzobon em desfavor do Condomínio 

Edíficio Torre Di Pietra, todos qualificados.

Os presentes autos tramitam em apenso aos autos de execução de título 

executivo extrajudicial nº 13945-89.2016.811.0041, Código nº 1215735.

Considerando o teor da certidão de fls.117, redesigno o dia 19/03/2020 às 

14:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na sala de 

audiência do 8º Juízo Cível do Fórum da Capital.

Intimem-se as partes para a data redesignada para audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158517 Nr: 35297-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Sisane Vanzella em 

face do Banco do Brasil S/A, para condená-lo ao pagamento de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice 

INPC a partir da data deste julgamento.Condeno o réu nas custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Transitado 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 

de janeiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1108167 Nr: 13945-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO TORRE DI PIETRA, MARISA DE 

FATIMA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIANE CRISTINA DA SILVA POZZOBON, 

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO - 

OAB:13582, WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO HENRIQUE SILVA 

POZZOBON - OAB:20.740/MT, THALISSON GAYVA MORAES - 

OAB:18846

 Vistos e etc.

Trata-se de ação de execução proposta opostos por Condomínio Edíficio 

Torre Di Pietra em desfavor de Leliane Cristina da Silva Pozzobon e Flávio 

Henrique Silva Pozzobon, todos qualificados.

Considerando o teor da certidão de fls.192, redesigno o dia 19/03/2020 às 

14:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na sala de 

audiência do 8º Juízo Cível do Fórum da Capital.

Intimem-se as partes para a data redesignada para audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do CPC.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1171938 Nr: 40965-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, para 

condená-lo ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.Condeno 

o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779121 Nr: 32555-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS, 

CONDOMINIO EDIFÍCIO VIVENDAS DAS GOIABEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

TR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erly de Souza Lima - 

OAB:14.946, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA TANIA RIBEIRO DE 

AZEVEDO - OAB:14045

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804760 Nr: 11226-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L CUSTODIO & CARVALHO SERAFIM LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:308.441 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778036 Nr: 31426-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO ADUBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA, PATRICIA OYARZABAL SANDHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO WILLIAN DESTO 

RIBEIRO - OAB:15332/MT, VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789180 Nr: 43180-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISY FÁTIMA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:SP-21585, EMLIANO MATHEUS BORTOLOTTO BEGHINI - 

OAB:286.992, IDELMA CARINA JORDÃO - OAB:256246, Jack Izumi 

Okada - OAB:SP-90393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771398 Nr: 24465-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, MIGUEL FRANCO PAZ, 

CARMELA MONT'ALBO FRANCO PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI, VIVIANE 

CURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771769 Nr: 24852-65.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZES CONSTRUTORA COM. E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte para autora na pessoa de seu advogado 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760763 Nr: 13139-93.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA ORMENEZI ME, LEANDRO DE 

SOUZA ORMENEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, ROBSON 

GUIZARDI, GEOVANI BELATTO GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16.145, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT, 

WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752453 Nr: 4305-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907

 Nesta data, intimo as partes, na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427192 Nr: 9599-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PASSARELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433807 Nr: 13119-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CÉSAR TEODORO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406746 Nr: 37806-51.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESBER LUIZ DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA RODRIGUES 

EUFRAUSINO - OAB:12942/MT, Arlindo Ferreira da Silva Filho - 

OAB:2731

 Nesta data, intimo a parte execultada para manifestar acerca da proposta 

de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407135 Nr: 39318-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449336 Nr: 22362-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE ZF COMUNICAÇÃO 

MARKETING E EVENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:8905, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453390 Nr: 25233-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240, MAURO ARRUDA DE MOURA APOITIA - OAB:11896/MT, 

MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326188 Nr: 25918-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APITO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LEONARDO LOPES ZACOMAM 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 

MACEDO - OAB:238706, ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO VELOSO DA SILVA - 

OAB:3123-A/MT

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826258 Nr: 32199-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMDO, SUZIANE CRISTINA MARCHIORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARGUS RIGON WESKA - 

OAB:7530/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA DE ANDRADE MAZZETO 

CROSIO - OAB:237.512, HELOISA MAUAD LEVY KAIRALLA - 

OAB:185649, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, VIVIAN ROSSI 

MARQUES DA COSTA - OAB:OAB/ MT - 11813

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808007 Nr: 14468-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO TICIANELI - ME, MARCOS ROGÉRIO 

TICIANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS 

FERRETI - OAB:15.903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido da p. 119 e realizo nesta data o desbloqueio dos valores.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859384 Nr: 1252-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDPS, SUCIE SANTOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT 26992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nesta data, intimo a parte requerida para pagamento do valor 

remanescente em 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 24597-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSEFAC TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALVES - 

OAB:174.404/SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938247 Nr: 53773-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO GONÇALVES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intimam-se as partes para manifestarem acerca da resposta 

do perito sobre os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903969 Nr: 32839-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR, KELSILENE 

PRISTE GOMES BORSONARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON EDWARD GERMANO PINHEIRO, 

CELIA REGINA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE MELLO FILHO 

- OAB:6.341 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CESAR TREVISAN - 

OAB:25.533/PR

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca de carta 

precatória devolvida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900797 Nr: 30452-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE MADALENA SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para se manifestar acerca do retorno dos 

autos à 1ª instância, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1088900 Nr: 5657-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURILA FOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 

OAB/MT, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199085/SP

 Nesta data, intimam-se as partes para manifestarem acerca da resposta 

do perito sobre os honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080365 Nr: 1684-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREICIANE JESUS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943045 Nr: 56353-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON DA SILVA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nesta data, intimo a parte execultada na presença de seu advogado para 

que se manifeste acerca das fls. 106, no prazo de 15 (dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058368 Nr: 50205-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANI FERREIRA MINARINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES 

- OAB:12028/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT, 

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO - OAB:199.085SP, THALISSON 

GAYVA MORAES - OAB:18846

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037902 Nr: 40541-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ANTONIO CAROLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO GABRIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392871 Nr: 28248-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FORTUNATO BARBORENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO CESAR SOARES 

ADDOR - OAB:3943

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376579 Nr: 12653-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ALVES VILARINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386197 Nr: 21987-74.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA 

BORGES, ORBETE NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:OAB/MT 15.437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, ARTUR VIANNA DE ARRUDA - OAB:10.841/MT, ARTUR 

VIANNA DE ARRUDA - OAB:10841, DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - 

OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, PEDRO 

BATISTA MORETTI - OAB:22037/SP

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797476 Nr: 3856-12.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA ALVES BALTAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 

10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as

 contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753583 Nr: 5504-61.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA REGINA NAZÁRIO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES CARVALHO, HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Campos Cardoso 

Facchini - OAB:7.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

FLÁVIA CAROLINE TAQUES - OAB:9131, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO 

OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7.715, LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8.212/MT, PATRICIA ALMEIDA 

CAMPOS BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO 

SANTOS - OAB:21.585, RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - 

OAB:18.060/MT, STEFÂNIA LEANDRO RUWER - OAB:17.921/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 Nesta data, intimo as partes, na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735099 Nr: 31442-92.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, SHEILA GOMES DE CARVALHO - OAB:20415-O

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as

 contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 959235 Nr: 4485-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:26.417A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070272 Nr: 55521-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES DOS SANTOS BEZERRA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1080464 Nr: 1759-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNA OLAVIA ABREU LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKY DOS ANJOS, BORIS 

FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Nesta data, intimo as partes, na pessoa de seu advogado para manifestar 

acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 345949 Nr: 16084-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B. PERES SALVADOR 

- OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedida em favor da exequente certidão 

de crédito, nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Após a expedição da certidão, intime-se a exequente para sua 

retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81634 Nr: 6210-69.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON LUNA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, JOÃO DE CAMPOS CORRÊA - OAB:3688-A, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87691 Nr: 5061-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO KARIN SHIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA DA PEDRA PERFURAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, TATIANA BENJAMIM VILLAR PRUDÊNCIO - 

OAB:9.887-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO - OAB:4664

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca do cálculo elaborado 

pela contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77969 Nr: 5868-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Catrilho Queiroz Bragança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organtec Ltda, Rosimeire Ferreira Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939, JOÃO GABRIEL BEZERRA P ESPÓSITO - OAB:23778/0

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172770 Nr: 21454-91.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CHAPADÃO II LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luilson Barros Malheiros - 

OAB:5016, MICHELLI MARRIE DE SOUZA - OAB:9439-A
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 Nesta data, intima-se o a parte para autora na pessoa de seu advogado 

para manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Ofical de Justiça. 

Constante à fls. 470, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187044 Nr: 34720-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCA ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA, 

ÁLVARO DE CARVALHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

CARLOS ALBERTO TAKASE - OAB:11640, ÍRIA MARIA DAVANSE 

PIERINI - OAB:7097/MT, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, MAISA MARQUES 

PELETT - OAB:OAB/MT 11.889, MARIELLY DIVINA ESPÍRITO SANTO - 

OAB:10795, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RODRIGO 

OTÁVIO GOMES C. FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 7.873, SERGIO 

HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246659 Nr: 14354-17.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BORGES DE CAMPOS, ANTONIO MONREAL 

ROSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVIDA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273676 Nr: 3917-77.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO MELO DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ARÊDES TAVARES - 

OAB:21295-O, EMERSON SANÁBRIA CARVALHO - OAB:6.413/MT, 

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO, MARCOS RELVAS - 

OAB:5191-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Nesta data, intimo a parte exequente para indicar endereço com a 

finalidade de localizar os veiculos penhorados para avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313100 Nr: 18765-69.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR AUXILIADORA DA SILVA NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - 

OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, MAURÍCIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS - 

OAB:15.772/PR, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT, 

RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220159 Nr: 28538-12.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY CARVALHO DE CASTRO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON PIRES MARTINS, BENEDITO CLERIO 

DOS SANTOS, CIRLEI MARIA CARNEVALI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍZA PERON - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

ANNAVERA AURESCO ATÍLIO - OAB:7988/MT, APARECIDO TERNOVOI 

DE MORAES - OAB:2.397/MT, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:OAB/MT 22716, GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - OAB:7583-MT, 

KAROLINE R. FAVERO - OAB:OAB/MT 8018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 11317-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ABRÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO - 

OAB:3146/MT, JULIANA BARROS BERTHOLDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20536, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR - 

OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - OAB:6.389/MT, ODAIR 

APARECIDO BUSIQUIA - OAB:11564-A/MT, VALÉRIA F. BASSITT 

CAVALCANTI - OAB:5463-B

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1387685 Nr: 5902-61.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PINTO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LIMA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA - OAB:24798-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282

 Nesta data, intimo a parte exequente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151856 Nr: 32501-42.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, FIRMINO GOMES BARCELOS, ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Com estas considerações e fundamentos, nos termos do art. 487, I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito esta ação de 

arbitramento de honorários advocatícios proposta por Barcelos Carlos e 

Gomes Advogados Associados em face do Banco do Brasil S/A, para 

condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.Condeno 

o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do CPC.Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas legais.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155002 Nr: 33930-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da sentença, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1083081 Nr: 3003-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242289/SP, PAULO ROBERTO SANTORO SALOMÃO 

- OAB:199085/SP

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147399 Nr: 30597-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 10.208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nesta data, intima-se o exequente acerca do desarquivamento dos autos 

e para requerer o cumprimento de sentença, no prazo de 5 ( cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1150370 Nr: 31878-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CORTEZ SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREZE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120937 Nr: 19191-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA PARREIRAS MACIEL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:2221-A/DF, Tatiana Maria Mello de Lima - 

OAB:15.118/DF

 Nesta data, intimam-se as partes para manifestarem acerca da proposta 

de honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125142 Nr: 20975-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY PINHEIRO DE ARAÚJO, RUY PINHEIRO 

IMOVEIS LTDA, R. P. ARAÚJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da correspondência devolvida constante à fls... , no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1089302 Nr: 5851-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PALMAS, MARIA 

DE LOURDES SOUZA LAUGE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE BORRO RIBEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091313 Nr: 6718-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, 

DIEGO FERNANDO TENORIO, DIONISIO MARTINS NASCIMENTO, MARIA 

RUBENY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098648 Nr: 10009-56.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE GALDINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARBOSA JUNIOR BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107177 Nr: 13468-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E BAR MORRO DE SANTO 

ANTÔNIO LTDA, JOSEPH LOUTFI KASSAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROMANINI BERNARDO - 

OAB:9498/MS, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - OAB:6337-MS, 

JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5.924/MT, JULIANO TANNUS - 

OAB:10292/MS, LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - 

OAB:9498/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566, PATRICK 

ALVES COSTA - OAB:7.993-B, VALERIA C. MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956, VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9455/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 388022 Nr: 23675-71.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PAULINO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por Elza Paulino Souza em face de Itaú Seguros S/A.Quanto aos 

honorários periciais, determino o pagamento no importe de 20% em favor 

do perito, pelos trabalhos desenvolvidos, mediante certidão de crédito, eis 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Custas pelo autor, bem como 

ao pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o 

mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 

98, § 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824525 Nr: 30585-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA MARTINES MELLO - 

OAB:15.653, RAFAELA SILVA MARCIO - OAB:13370, ROBINSON 
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HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 

13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - OAB:14.099/MT, 

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B

 Intimo o Exequente para retirar a Certidão de Crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26926 Nr: 3880-65.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO PAOLO PICONE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Senhor oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875938 Nr: 14054-74.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICIANE DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378098 Nr: 14056-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO FIGUEIREDO, G COIMBRA IMÓVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA SCALON MECHAILEN, RAMEZ 

ABDALLAH NAOUM, SIMONE ABRAHÃO NAUOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127

 Intimo a parte Requerente para retirar a Carta Precatória e providenciar a 

sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372129 Nr: 8573-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACTUAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S PAULINO E CIA LTDA, CLÁUDIO PAULINO 

DOS SANTOS, ROSEMARY DE SOUZA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente para retirar a Carta Precatória e providenciar a 

sua distribuição no Juízo Deprecado.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029897-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Em segredo de justiça OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Em segredo de justiça OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. F. (REU)

E. S. D. J. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

PROCESSO n. 1029897-57.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 700.000,00 

ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer, Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

LUCIA HELENA DOS SANTOS GORAYEB Endereço: MODESTO BORELA, 

475, CENTRO, ARAGUARI - MG - CEP: 38447-013 POLO PASSIVO: Nome: 

GLADYS CHARBEL FADUL, Endereço: HUGO BORGES SOARES, 218, 

COOPHASUL, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79117-230; JOAO CESAR 

FADUL, Endereço: AVENIDA DOM AQUINO, 282, DOM AQUINO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-200 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA SRª GLADYS 

CHARBEL FADUL, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO COMINATÓRIO, referente à outorga de escritura 

definitiva de Compra e Venda do imóvel situado na Rua dos Miosótis, 455, 

Jardim Cuiabá, Cuiabá-MT. DECISÃO: Chamo o feito à ordem e determino a 

citação da ré Gladys, como requerido no Id 26724670. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI AZAMBUJA, 

digitei. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1061263-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERITA TEIXEIRA NERIS DA SILVA (REU)

A QUEM DE DIREITO (REU)

PLACIDO JOSE DE BRITO (REU)

DORALICE GONCALVES DE ARRUDA QUEIROZ SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA PROCESSO n. 1061263-46.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 67.576,95 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: NEUSA ALVES BATISTA Endereço: RUA 

VÁRZEA BONITA, 48, JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-653 POLO PASSIVO: Nome: DORALICE GONCALVES DE ARRUDA 

QUEIROZ SILVA Endereço: desconhecido Nome: PLACIDO JOSE DE BRITO 

Endereço: RUA VÁRZEA BONITA, 03, QUADRA 03, JARDIM NOVO 

HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-653 Nome: NERITA TEIXEIRA 

NERIS DA SILVA Endereço: RUA VÁRZEA BONITA, 36, QUADRA 03, 

JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-653 Nome: A 

QUEM DE DIREITO Endereço: RUA VÁRZEA ALEGRE, S/N, JARDIM NOVO 

HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-655 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO TERCEIRO INTERESSADO, INCERTO E NÃO SABIDO, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

A Autora é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do Lote 02 da 

Quadra 03, com a área de 206,00 m² (duzentos e seis metros quadrados), 

localizado no LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, nesta Capital, conforme 

consta da matrícula nº R5/38.603, fls. 076v do Livro 2-EY, do Cartório do 

6º Ofício desta Capital, vide Certidão de Inteiro Teor e Ônus, planta e 

memorial descritivo, anexos. A Autora e seu falecido companheiro (vide 

Escritura Pública Declaratória de União Estável e Certidão de Óbito, 

anexas) adquiriram o imóvel durante a vigência da união estável que se 

deu desde Agosto de 1986. Quando da aquisição do imóvel, o extinto 

ainda não estava divorciado de sua ex-esposa, ora Requerida, motivo pelo 

qual constou na certidão da matrícula do imóvel que adquiriu no estado 

civil de casado. Com o seu falecimento, foi aberto o inventário porque a 

Autora era sua única herdeira, vez que o falecido companheiro não deixou 

filhos, tendo se divorciado da Requerida em 22/07/2009, consoante se vê 

das Certidões de Casamento e Óbito, anexas. Com o encerramento do 

inventário a Autora adjudicou para si os 50% que pertenciam ao extinto 

companheiro, porém a parte que em tese cabia à Requerida não foi 

partilhado. Porém, é fato público e notório que, a Autora é a efetiva 

possuidora da quota-parte que caberia à Requerida, que nunca deteve a 

posse do bem, e a Requerente permanece residindo no imóvel desde a 

aquisição, estabelecendo ali sua moradia, estando presente, dessa forma, 

o animus domini. Importante mencionar que, a Autora detém a posse do 

imóvel há 33 (trinta e três) anos, restando clarividente que estabeleceu o 

referido imóvel como sua moradia habitual. DECISÃO: "Processo n° 

1061263-46.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Neusa Alves Batista ajuizou 

esta ação de usucapião extraordinária em desfavor de Doralice 

Gonçalves de Arruda Queiroz e outros, objetivando a concessão liminar 

de tutela provisória de urgência para determinar a averbação da 

existência da presente demanda às margens da matrícula nº R5/38.603, 

fls. 076v do Livro 2 – EY, até o julgamento final da lide. Afirma a autora ser 

proprietária de 50% (cinquenta por cento) do Lote 02, Quadra 03, com 

área e 206,00 m² situado no Loteamento Novo Horizonte, nesta urbe, 

matrícula nº R5/38.603, fls. 076v do Livro 2 – EY – CRI 6º Serviço Notarial 

e Registral de Cuiabá/MT. Narra que adquiriu o imóvel juntamente com seu 

companheiro, já falecido, ou seja, na constância da união estável, iniciada 

em agosto de 1986. Porém, em razão ainda da não ocorrência do divórcio, 

a certidão da matrícula do imóvel consta que o de cujus era casado com a 

ré. Relata que foi aberto o inventário, sendo a autora a única herdeira, uma 

vez que o de cujus não deixou filhos e divorciou da ré em 22/07/2009. 

Sustenta que com o encerramento do processo de inventário, foi 

abjudicado a favor da autora 50% do bem imóvel que pertencia ao 

companheiro, sendo que a parte que em tese caberia a Ré, nunca fora 

partilhada. Afirma, assim, que a autora é a efetiva possuidora da quota 

parte que caberia à ré, que nunca deteve a posse do bem, sendo que a 

autora permanece residindo no imóvel desde da sua aquisição, 

estabelecendo ali a sua moradia, estando presente, assim, o animus 

domini. Informa a ausência de ações possessórias que envolvam o 

falecido companheiro e a Ré acercado imóvel usucapiendo É o relatório. 

Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, para o 

deferimento da tutela pretendida pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Infere-se dos autos que 

a verossimilhança das alegações dos autores está firmada na farta 

documentação apresentada com a inicial, a qual serve para comprovar, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, que a autora mantêm moradia no 

imóvel usucapiendo, situado na Rua Várzea Bonita, nº 48, quadra 03, 

Jardim Novo Horizonte, nesta urbe (id nº 27659630). Consta, ainda, 

Escritura Pública de União Estável (id nº 27658637) entre o falecido e a 

autora, com declaração de que autora era dependente economicamente 

do de cujus, bem como a averbação da Carta de Abjudicação de 50% do 

imóvel a favor da autora, às margens da matricula do imóvel – matrícula 

38.603 (id nº 27659374). Os comprovantes de pagamento de água e 

energia elétrica (id nº 27658597 e id nº 27659630) e imposto territorial 

urbano (id nº 27659626) demonstram que a autora vinha efetuando o 

pagamento de tais despesas. Portanto, referidos documentos são 

capazes de demonstrar a probabilidade do seu direito e boa-fé. Verificada 
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a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com 

estas considerações, defiro a tutela de urgência para determinar a 

averbação desta ação às margens da matrícula n. 38.603, CRI do 6º Ofício 

de Cuiabá. Designo o dia 26 de maio de 2020 (26/05/2020) às 09:00 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se os réus para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Concedo à autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JONATHAN DE ARRUDA BARBOSA - TÉCNICO - JUDICIÁRIO, 

digitei. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059238-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059238-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido 

de liminar , proposta por Antonio Pereira da Silva contra a Energisa S/A – 

Companhia de Fornecimento de Energia Elétrica de Mato Grosso, ambas 

qualificadas nos autos. Narra o autor que é titular da Unidade Consumidora 

n. 6./820868-8 desde junho de 2019, quitando sempre de forma tempestiva 

seus débitos. Alega que no dia 25/07/2019 a unidade consumidora da sua 

residência fora inspecionada por um técnico da empresa concessionária 

ré, a fim de analisar o medidor que foi atingido por um raio. A conclusão da 

perícia foi que o medidor fora danificado pela ação do raio, ou seja, por 

fatores alheios a vontade humana. Relata que no mês de junho de 2019 

recebeu uma carta comunicando que o autor tinha um débito de R$ 

1.072,54 ( hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 

referentes as faturas dos meses de maio, junho e julho), onde foi feita 

uma média aritmética dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura dos 

meses ao qual o medidor esteve danificado. Aduz que os valores 

faturados não condizem com o consumo efetivo, pois o autor passou a 

ser titular da unidade consumidora a partir do mês de junho de 2019, não 

sendo justo que a média seja feita de acordo com o consumo do titular 

anterior. Ademais, argumenta que reside somente com sua esposa, e 

possuem poucos eletrodomésticos, com renda familiar não superior a R$ 

1.000,00 (hum mil reais). Sustenta que a cobrança é ilegal, uma vez que o 

não deu causa ao defeito do medidor. Assevera que a fatura do mês de 

dezembro/2019 está acima da média de consumo. Postula a concessão de 

tutela antecipada de urgência, a fim de determinar a suspensão da 

cobrança da enviada por carta ao cliente, referente a revisão de aferição 

dos meses de maio, junho e julho de 2019, na importância de R$ 1.072,54 ( 

hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. O autor requer a concessão de 

tutela de urgência para compelir a ré a suspender as cobranças enviada 

por carta ao cliente no importe de R$ 1.072,54 (hum mil e setenta e dois 

reais e cinquenta e quatro centavos), ,referente a revisão de aferição dos 

meses de maio, junho e julho de 2019. A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Verifica-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 
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os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

média de consumo teve por referência os meses de faturas em que o 

autor ainda não era titular da unidade de consumo. O perigo de dano é 

evidente, haja vista que a não suspensão das cobranças até o deslinde 

da ação poderá gerar a interrupção no fornecimento de energia elétrica na 

UC da autora. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a 

medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de 

Processo Civil e SUSPENDO a fatura enviada pela carta cobrança no valor 

de R$ 1.072,54 ( hum mil e setenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), referente a revisão de aferição dos meses de maio, junho e 

julho de 2019. Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/05/2020 às 08:30 horas, que será realizada na 

Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060119-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO GONCALVES MENDES NETO OAB - MT12142/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060119-37.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Diferente 

Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda propôs ação declaratória 

de inexistência de débito c/c rescisão contratual, obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência em desfavor de Ferreira & Caldeira Ltda, 

todos qualificados nos autos. Relata que as partes firmaram contrato de 

locação de painel publicitário em 07/10/2011, com prazo de duração de 24 

(vinte e quatro) meses, com início em 30/10/2011 e término em 30/11/2013, 

com renovação automática se as partes não pronunciassem com 30 

(trinta) dias de antecedência do vencimento. Alega que o prazo de 24 

(vinte e quatro) meses transcorreu normalmente, e de forma automática, 

houve a renovação por igual período, até a data de 30/10/2019. Aduz a 

parte autora que em 03/10/2019 fora surpreendida com o recebimento de 

cobrança de uma parcela no importe R$ 844,85 (oitocentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), com vencimento em 30/10/2019, 

ao argumento de se tratar da parcela número 01/24, referente a uma 

renovação do contrato. Narra que a autora entrou em contato com a ré, 

via telefone e e-mail para reclamar que não houve qualquer renovação 

contratual, porém, de forma leonina a ré informou que houve renovação 

automática por igual período, tendo finalizado o contrato em 30/10/2019. 

Pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que a ré se 

abstenha de realizar quaisquer cobranças dos pelos fatos narrados na 

peça inicial, especialmente para coibi-la de inscrever o nome da autora no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e no Cartório de Protestos de 

Títulos e Documentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais). Ao final, requer seja julgado procedente a presente demanda para 

declarar inexistente o débito e rescisão do contrato firmado entre as 

partes, e que obrigue a ré a retirar as inscrições que fazem referência a 

parte autora do painel publicitário localizado na entrada do Município de 

Água Boa/MT. É o necessário. Decido. Extrai-se dos autos que a autora 

firmou contrato de locação em 07/10/2011, com cláusula de renovação 

automática, caso uma das partes não manifeste por escrito e com 

antecedência no prazo de 30 (trinta) dias do vencimento. Ao argumento de 

que não houve a renovação contratual, requer a concessão da tutela de 

urgência para determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer 

cobranças, especialmente para coibi-la de inscrever o seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e no Cartório de Protestos de 

Títulos e Documentos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais A pretensão almejada pela autora diz respeito à concessão liminar 

da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca 

uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um não elide a 

necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 

condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) In casu, 

a autora não reconhece a renovação contratual, tampouco a dívida que 

está ensejando as cobranças pela parte ré. Não obstante as alegações 

tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos 

requisitos necessários para a concessão da LIMINAR, haja vista que na 

exordial não trouxe nenhum documento que seja capaz de comprovar as 

alegações sustentadas, de forma que não se evidencia a urgência ou 

perigo de resultado útil ao processo. Nota-se que o fato controverso 

consiste na ocorrência ou não da renovação do contrato, haja vista que a 

parte autora alega ter feito verbalmente, e no contrato lê-se que se deu de 

forma automática. Portanto, há que se aguardar o contraditório para que 

os fatos sejam melhor esclarecidos. Assim, considerando que os 

requisitos autorizativos da tutela provisória de urgência são cumulativos e 

não demonstrados na peça inicial, não há como este Juízo deferir o pleito 

liminar. Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos 

termos do art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26/05/2020 às 09:00 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 
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autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se 

e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de dezembro de 2019. ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055541-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055541-31.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de negativação indevida c/c danos morais com 

pedido de tutela de urgência, em que Lavinny de Aquino de Oliveira 

requereu os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. O artigo 98 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Para comprovar sua situação 

financeira, a autora apresentou declaração de imposto de renda dos 

exercícios 2018 (id nº 26510534 e 26510536) e de 2019 (id nº 27012566 e 

27012568). Em que pese os documentos apresentados pela autora, 

verifica-se que não são suficientes para demonstrar que a autora não 

possui condições de arcar com as custas processuais, pois não 

evidenciam que ao suportar as despesas processuais, teria seu sustento 

e de sua família prejudicado. Cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser 

assente na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de 

presunção juris tatum de veracidade, caso conste nos autos elementos ou 

indícios que demonstram o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido 

de justiça gratuita. Assim, cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o 

benefício. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita deve haver 

bastante parcimônia e cautela, pois, caso seja concedida para quem 

realmente não esteja em estado de hipossuficiência financeira, estar-se-á, 

assim, transferindo o custo processual que passará a ser arcado pela 

sociedade, através do sistema de contribuição de tributos, que fomentam 

os cofres públicos e sustentam as instituições. (AI 140471/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)” “52181861 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Temos visto 

muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, 

pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício ao autor. INTIME-SE a 

autora para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, venham os 

autos imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060708-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE ALMEIDA OAB - MT27370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1060708-29.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição indébita e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em que 

Jony Santos da Silva requereu os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. O artigo 98 do Novo Código de Processo Civil dispõe que a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

Para comprovar sua situação financeira, a parte autora apresentou 

declaração de hipossuficiência (id nº 27589966) e holerites (id º 27589967 

e 27589969). Em que pese os documentos apresentados pelo autor, 

verifica-se que não são suficientes para demonstrar que não possui 

condições de arcar com as custas processuais, pois não evidenciam que, 

ao suportar as despesas processuais, teria seu sustento e de sua família 

prejudicado. Cabe ao magistrado analisar o estado de carência do 

requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a 

orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. O 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos semelhantes, decidiu: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

AUSÊNCIA DE ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDÍCIOS DE 

CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. A despeito de ser 

assente na jurisprudência que a declaração de hipossuficiência goza de 

presunção juris tatum de veracidade, caso conste nos autos elementos ou 

indícios que demonstram o contrário, deve o magistrado indeferir o pedido 

de justiça gratuita. Assim, cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca da declaração de hipossuficiência, deferindo ou não o 

benefício. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita deve haver 

bastante parcimônia e cautela, pois, caso seja concedida para quem 

realmente não esteja em estado de hipossuficiência financeira, estar-se-á, 

assim, transferindo o custo processual que passará a ser arcado pela 

sociedade, através do sistema de contribuição de tributos, que fomentam 

os cofres públicos e sustentam as instituições. (AI 140471/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)” “52181861 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDEFERIMENTO DE 
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CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A concessão do benefício da 

justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º 

da Constituição Federal, a dizer, “o estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJMT; 

AI 119454/2013; Rondonópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 11/03/2014; DJMT 17/03/2014; Pág. 17)” Temos visto 

muitas situações em que mesmo podendo, com algum tipo de esforço, 

pagar as custas dos processos, as partes vem em Juízo e alegam a 

hipossuficiência, fraudando, desta forma, os cofres do Poder Judiciário e 

a própria Lei. Portanto, considerando que a Assistência Judiciária deve 

ser deferida em casos de comprovada ausência de condições 

financeiras, INDEFIRO a concessão do benefício ao autor. INTIME-SE a 

autora para recolher as custas judiciais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Comprovado o recolhimento, venham os 

autos imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2010. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1052844-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA MEDEIROS DE FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLLAINE CATHUCE DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052844-37.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência proposta 

por Josélia Medeiros de Faria contra Gisllaine Cathuce de Figueiredo, 

todas qualificadas nos autos. Relata a autora ter adquirido um lote de 

terreno no loteamento residencial “Francisca Loureiro Borba”, nº 07, 

Quadra 04, situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, Bairro Osmar Cabral, 

Cuiabá –MT e matriculado sob n. 88.754, CRI do 5º Ofício de Cuiabá. O 

referido imóvel foi adquirido através de contrato de compra e venda de 

imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação junto à Caixa Econômica 

Federal, pelo valor de R$ 51.873,13 (cinquenta e um mil, oitocentos e 

setenta e três reais e treze centavos), da seguinte forma: a) R$ 3.970,55 

(três mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos) – 

Recursos Próprios. b) R$ 1.216,77 (hum mil, duzentos e dezesseis reais e 

setenta e sete centavos - Recursos da conta vinculada ao FGTS. c) R$ 

46.685,81 – Financiamento Caixa Econômica Federal – CEF. Informa que o 

imóvel foi adquirido junto à Caixa Econômica Federal – CEF, uma vez que a 

antiga proprietária perdeu o imóvel ante a inadimplência das parcelas de 

financiamento. Aduz que após a compra do imóvel tentou de todas as 

formas que a ré o desocupasse de forma pacífica, mas não obteve êxito. 

Postula a concessão de antecipação de tutela de urgência para expedir, 

liminarmente, o mandado de imissão de posse. É o relatório. Decido. Por 

esta via, pretende a autora a concessão liminar de tutela provisória de 

urgência, para determinar que a expedição de mandado de imissão de 

posse de imóvel de um terreno no loteamento residencial “Francisca 

Loureiro Borba”, nº 07, Quadra 04, situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, 

Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, em seu favor. Ao que consta dos 

autos, a autora adquiriu o referido imóvel da Caixa Econômica Federal, 

conforme Contrato de Venda e Compra de Imóvel – SFH (id nº 26144713 – 

pp. 1-7), que era legítima proprietária conforme consta na certidão de id nº 

2614414, p. 08. Assim, a autora é proprietária do imóvel em questão. Para 

a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ordenamento 

civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 

possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, 

comprovado o domínio da autora e a posse injusta da ré, a proprietária não 

possuidora tem o direito de reaver a coisa do possuidor não proprietário. 

O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, prescinde dos 

quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, configurando-se, 

tão-somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio 

ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupação. Portanto, 

presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória e havendo risco ao resultado útil do processo, caracterizado 

pelo fato de a autora não estar exercendo seus direitos de propriedade 

sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento do pleito. Posto isto, 

DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c 

art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e DETERMINO a expedição de 

mandado de imissão da autora na posse de imóvel de um terreno no 

loteamento residencial “Francisca Loureiro Borba”, nº 07, Quadra 04, 

situado na Av. Balneário Dr. Meirelles, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá –MT, o 

qual está matriculado sob n. 88.754, do Quinto Serviço Notarial e Registral 

da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá. Expeça-se o necessário. Sem 

prejuízo do cumprimento do mandado de imissão de posse, nos termos do 

art. 334 e §§ do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

maio de 2020 (26/05/2020) às 12:00 horas, que será realizada na Central 

de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada 

no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a 

parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado. 

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intime-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049450-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTIANE DO PRADO GOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO PRADO GOES OAB - MT24562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1049450-22.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança em que figura no polo passivo o ESTADO DE MATO 

GROSSO (Fazenda Pública Estadual), todavia, os autos foram distribuídos 

para esta Oitava Vara Cível. Assim, diante da qualidade da parte e da na 

natureza do pedido, declino a competência para uma das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca. Redistribua-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1061263-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERITA TEIXEIRA NERIS DA SILVA (RÉU)

A QUEM DE DIREITO (RÉU)

PLACIDO JOSE DE BRITO (RÉU)

DORALICE GONCALVES DE ARRUDA QUEIROZ SILVA (RÉU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061263-46.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Neusa 

Alves Batista ajuizou esta ação de usucapião extraordinária em desfavor 

de Doralice Gonçalves de Arruda Queiroz e outros, objetivando a 

concessão liminar de tutela provisória de urgência para determinar a 

averbação da existência da presente demanda às margens da matrícula 

nº R5/38.603, fls. 076v do Livro 2 – EY, até o julgamento final da lide. 

Afirma a autora ser proprietária de 50% (cinquenta por cento) do Lote 02, 

Quadra 03, com área e 206,00 m² situado no Loteamento Novo Horizonte, 

nesta urbe, matrícula nº R5/38.603, fls. 076v do Livro 2 – EY – CRI 6º 

Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT. Narra que adquiriu o imóvel 

juntamente com seu companheiro, já falecido, ou seja, na constância da 

união estável, iniciada em agosto de 1986. Porém, em razão ainda da não 

ocorrência do divórcio, a certidão da matrícula do imóvel consta que o de 

cujus era casado com a ré. Relata que foi aberto o inventário, sendo a 

autora a única herdeira, uma vez que o de cujus não deixou filhos e 

divorciou da ré em 22/07/2009. Sustenta que com o encerramento do 

processo de inventário, foi abjudicado a favor da autora 50% do bem 

imóvel que pertencia ao companheiro, sendo que a parte que em tese 

caberia a Ré, nunca fora partilhada. Afirma, assim, que a autora é a 

efetiva possuidora da quota parte que caberia à ré, que nunca deteve a 

posse do bem, sendo que a autora permanece residindo no imóvel desde 

da sua aquisição, estabelecendo ali a sua moradia, estando presente, 

assim, o animus domini. Informa a ausência de ações possessórias que 

envolvam o falecido companheiro e a Ré acercado imóvel usucapiendo É o 

relatório. Decido. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Sobre a tutela de urgência, Teresa Arruda Alvim Wambier 

comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a afastar o 

periculum in mora, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou 

irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a 

frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros 

comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista 

dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei). Deste modo, para o 

deferimento da tutela pretendida pelo autor deve estar evidenciada a 

probabilidade do seu direito e o perigo da demora. Infere-se dos autos que 

a verossimilhança das alegações dos autores está firmada na farta 

documentação apresentada com a inicial, a qual serve para comprovar, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, que a autora mantêm moradia no 

imóvel usucapiendo, situado na Rua Várzea Bonita, nº 48, quadra 03, 

Jardim Novo Horizonte, nesta urbe (id nº 27659630). Consta, ainda, 

Escritura Pública de União Estável (id nº 27658637) entre o falecido e a 

autora, com declaração de que autora era dependente economicamente 

do de cujus, bem como a averbação da Carta de Abjudicação de 50% do 

imóvel a favor da autora, às margens da matricula do imóvel – matrícula 

38.603 (id nº 27659374). Os comprovantes de pagamento de água e 

energia elétrica (id nº 27658597 e id nº 27659630) e imposto territorial 

urbano (id nº 27659626) demonstram que a autora vinha efetuando o 

pagamento de tais despesas. Portanto, referidos documentos são 

capazes de demonstrar a probabilidade do seu direito e boa-fé. Verificada 

a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de 

urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com 

estas considerações, defiro a tutela de urgência para determinar a 

averbação desta ação às margens da matrícula n. 38.603, CRI do 6º Ofício 

de Cuiabá. Designo o dia 26 de maio de 2020 (26/05/2020) às 09:00 horas 

para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se os réus para 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE o 

autor para que se manifeste (art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Concedo à autora os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Intimem-se 

todos. Cuiabá, 8 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061995-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MIRANDA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA OAB - MT26114/O (ADVOGADO(A))

LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA OAB - 274.860.441-53 

(REPRESENTANTE)

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061995-27.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por Pedro Miranda Neto em desfavor de Associação 

e Proteção à Maternidade e a Infância de Cuiabá – Hospital Geral 

Universitário, todos qualificados nos autos. Relata o autor que realizou em 

10/10/2018, com sucesso, um procedimento cirúrgico de angioplastia nas 

dependências da ré. Porém, na data de 21/06/2019 foi acometido por um 

infarto agudo do miocárdio, sendo novamente internado no hospital réu. 

Aduz que entre os dias 22/06/2019 e 26/06/2019 passou a ter dores 

lombares devido a uma hérnia de disco, entretanto, essa patologia não 

impedia de locomover-se, tanto que exercia suas atividades profissionais 

até então. Chegou a fazer sessões de fisioterapia nos dias 27 a 30 de 

junho de 2019 e no dia 01/07/2019, como forma de tratamento das dores, 

cujo relatório consta que o autor deambulava normalmente. Assevera que 

o autor desde então permaneceu internado no complexo hospitalar do réu 

no aguardo da realização da 2ª angioplastia ocorrida no dia 08/07/2019, e 

no dia posterior a cirurgia, dia 09/07/2019, sem apresentação de qualquer 

queixa. Entretanto, por solicitação médica, no dia 18/07/2019, se submeteu 

a um exame de Ecocardiograma Transtorácico e Cateterismo. Narra que 

durante a realização do exame, ao ser transferido da maca para a mesa, o 

autor fora lançado com força excessiva pelos maqueiros do hospital réu. 

Sentiu fortes dores na coluna, e depois começou a sentir fraqueza nas 

pernas e sem capacidade de locomoção até hoje. Sustenta que até o dia 

17/07/2019 o autor não sentiu qualquer fraqueza nos membros inferiores 

ou qualquer incapacidade de caminhar. Informa que no dia 31/07/2019 

realizou uma Ressonância Magnética na Coluna Dorsal que diagnosticou 

fratura/colapso parcial das vertebrais T3 e T4, com deslocamento ósseo 

para o interior do canal vertebral comprimindo a medula espinhal 

adjacente, com alteração de sinal intrassubstancial compatível com 

mielopatia pós-traumática. Discorre que as dores e fraquezas foram se 

agravando com o decorrer do tempo, e que no dia 13/08/2019 foi atestado 

pelo médico neurocirurgião que o autor apresenta um quadro de 

paraplegia em nível sensitivo em T6, com chances mínimas de reversão do 

quadro. Argumenta que o estado paraplégico que se encontra se deu em 

razão da desídia do hospital réu no ato da realização dos exames de 

ecocardiograma e cateterismo cardíaco, no momento da transferência do 

autor da maca para a mesa de exame. Neste viés, requerer a concessão 

tutela de urgência, a fim de determinar à ré que forneça ao autor: a) 

cadeiras de rodas; b) cadeira de banho; c) medicamentos: Kolagenase, 

Hidrogel com Aginato e Dersani, todas a pomadas necessárias solicitadas 

em receituário médico, sob pena de sanções em caso de descumprimento. 
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A exordial veio acompanhada com documentos pessoais, , laudos, 

atestados, relatórios médicos e receituários médicos. É o relatório. Decido. 

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários 

para o deferimento da liminar pretendida: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em 

análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que 

a tutela pretendida pelos autores é a tutela provisória de urgência, prevista 

no art. 300, CPC. Sobre esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas 

provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a 

demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 

300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 

2016, p.584). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelos 

autores deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo 

da demora. O autor assevera que ao passar por um exame de 

ecocardiograma no hospital réu, por negligência dos maqueiros, fora 

lançado de forma brusca no ato da transferência da maca para a mesa de 

exame, que acarretou sérias lesões na sua coluna vertebral, que 

agravou-se com o passar do tempo chegando a ser diagnosticado por 

paraplegia. Compulsando os autos, verifica-se que o parecer da 

neurocirurgia dá o diagnóstico de paraplegia e o relatório de fisioterapia é 

inconteste quanto à incapacidade total de locomoção do autor (Id nº 

27734396). Resta, portanto, demonstrado requisito do perigo da demora, 

uma vez que os laudos médicos apontam de forma inconteste, a 

paraplegia acometida pelo autor e necessidade de utilização de certos 

medicamentos prescritos em receituário médico, como forma de 

tratamento. Do mesmo modo, a probabilidade do seu direito, eis que fora 

atestado que a paraplegia se deu em razão de traumatismo na coluna. 

Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência, visto que a demora na prestação 

jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde do autor, até uma 

possível irreversibilidade do quadro. Com estas considerações e 

fundamentos, DEFIRO a tutela antecipada de urgência, e determino à ré 

que forneça ao autor: a) cadeiras de rodas; b) cadeira de banho; c) 

medicamentos: Kolagenase, Hidrogel com Aginato e Dersani, todas a 

pomadas necessárias solicitadas em receituário médico, no prazo 

razoável de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) 

em caso de descumprimento desta decisão. Designo o dia 18 de maio de 

2020 (18/05/2020) às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intimem-se os autores para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Concedo os benefícios da justiça gratuita a autora. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1058057-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARTINHA VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1058057-24.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro à 

autora os benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária, em razão 

da idade da parte. O pedido de tutela antecipada esgota a matéria posta 

em juízo, razão pela qual será analisado após a manifestação do Ministério 

Público. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000542-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000542-94.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral e pedido de tutela de urgência proposta Lucinbergue Moraes da 

Silva contra Banco Pan S.A, todos qualificados. Relata o autor que é 

aposentado por invalidez, e recebe seus benefícios via INSS. Aduz ser 

legítimo portador da Cédula de Identidade RG 02977451-7, SSP/MT e CPF 

nº 206.845.84-15. Alega que ao verificar os contratos ativos de 

empréstimos consignados e/ou cartão de crédito, constatou a existência 

de contrato de cartão de crédito nº 0229731586449 ativo, com limite de R$ 

6.592,00 (seis mil quinhentos e noventa e dois reais). Argumenta, em 

síntese, que nunca contratou os serviços de cartão de crédito. Assim 

sendo, solicitou cópia da documentação apresentada para o banco réu no 

ato da suposta contratação. Em posse dos documentos, teve 

conhecimento que tratava-se de documento pessoal (cédula de identidade 

– RG) fraudulento, e assim dirigiu a Delegacia para o registro do Boletim de 

Ocorrência. Sustenta que houve falha por parte da ré, uma vez que, 

mediante uma análise rasa e superficial da documentação, permitiu que 

terceiro fraudador firmasse contrato de cartão de crédito com uso de 

seus dados pessoais. Diante disso, requer a concessão liminar da tutela 

de urgência para determinar o bloqueio imediato do cartão de crédito 

proveniente do contrato nº 0229731586449, bem como a suspensão ou 

impedimento de eventuais descontos realizados diretamente no benefício 

do autor junto ao INSS, sob pena de multa por descumprimento. É o 

relatório. Decido. A tutela almejada pelo autor passou a ser regulada pelo 

art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 
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Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Da análise dos autos, verifica-se que o autor pretende que 

o réu bloqueie o cartão de crédito e se abstenha de efetuar descontos em 

sua aposentadoria referente ao quantum disponibilizado em sua conta 

bancária, ao argumento de que o negócio jurídico se concretizou sem a 

sua autorização, mediante fraude de documentos. Os documentos que 

acompanham a inicial corroboram a narrativa da exordial, conforme se 

infere do ID 27819172. Dos documentos pessoais do autor, assim como o 

documento pessoal colacionado no ID 27819180, se infere a duplicidade 

das cédulas de identidades (RG) portadas por duas pessoas diversas. 

Portanto, inconteste que houve fraude na emissão de um dos documentos 

pessoais apresentados na exordial. Demonstrando, desta forma, a 

probabilidade do seu direito. “ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAGRAVO DE 

INSTRUMENTO (202) Nº 1009596-18.2017.8.11.0000 EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO DETERMINOU 

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS 

DO ARTIGO 300, DO CPC – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE 

ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da 

tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco 

requerido suspender os descontos de parcelas referentes à empréstimos 

consignados, ao que se evidencia, não contratados pelo autor. Mostra-se 

devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, 

mormente se o valor foi fixado de forma razoável. (TJMT, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO , QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017). De igual forma, o perigo da 

demora na prestação jurisdicional é evidente, haja vista que o desconto 

das parcelas no beneficio do autor poderá acarretar prejuízos, tendo em 

vista que necessita do numerário para o custeio de seus alimentos e 

demais despesas. Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e 

sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil e DETERMINO que a ré bloqueie o uso do cartão 

de crédito nº 0229731586449, bem como suspenda os descontos 

realizados diretamente no benefício do autor junto ao INSS, sob pena de 

multa diária, no valor de R$ 1.000,00. Deixo de determinar o aditamento da 

petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a 

inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados. 

Nos termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 26 de maio de 2020 (26/05/2020) às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98, CPC. Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001112-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001112-80.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por Danillo Alves Rodrigues dos Santos contra a empresa 

Oi S/A, ambas qualificadas nos autos. Relata o autor que em Dezembro de 

2019 se dirigiu a uma instituição financeira para verificar a possibilidade de 

obtenção de crédito pessoal, porém fora informado sobre a existência de 

uma anotação de restrição de crédito em seu nome, por determinação da 

empresa ré, por uma suposta dívida de 14/08/2018, no valor de R$ 90,80 

(noventa reais e oitenta centavos). Afirma que está adimplente com todas 

as suas dívidas. Logo, a anotação é indevida. Postula a concessão de 

liminar para que a ré seja compelida a retirar imediatamente seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa a ser arbitrada por este 

juízo. Ao final, requer a declaração de inexistência de débito bem como a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, 

estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu a inicial com os 

documentos de Id n° 27912554, 27912555, 27912557, 27912558 e 

27912559. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende o autor a 

concessão de liminar para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos 

de proteção ao crédito, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 

90,80 (noventa reais e oitenta centavos), por suposta dívida contraída em 

14/08/2018, uma vez que está totalmente adimplente. De acordo com a 

nova sistemática processual, a tutela almejada pela autora passou a ser 

regulada pelo art. 294 do NCPC, o qual assim estabelece: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência, eis que a autora busca uma atuação pronta e eficaz do 

judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Nota-se que os requisitos para a concessão 

da tutela de urgência não diferem muito dos conhecidos requisitos fumus 

boni iuris e o periculum in mora. In casu, a parte autora não reconhece a 

dívida que está apontada nos cadastros de proteção ao crédito. Não 

obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase 

processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da 

LIMINAR, haja vista que na exordial, a parte autora apenas afirma que 

desconhece a dívida, porém, em nenhum momento nega manter relações 

contratuais com a ré, ou ao menos comprova a adimplência de eventuais 

débitos, ou ainda comprovou que teve seu pedido de crédito negado em 

razão da restrição em seu nome. Logo, nesta análise de cognição sumária 

falta comprovação de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Diante destas explanações, 

verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez 

que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório 

poderá comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito da 
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parte autora, cabendo a espera para melhor elucidação dos fatos. Com 

estas considerações e fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de determinar o aditamento da petição 

inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial 

está com argumentação e pedidos completamente apresentados. Nos 

termos do art.334 e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 26 de maio de 2020 (26/05/2020) às 10:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré e os confinantes 

para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Concedo ao autor os benefícios da Justiça 

Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059495-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LANA KARLA VENANCIO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1059495-85.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral e 

tutela de urgência proposta por Sônia Dias da Luz em face de Unimed 

Cáceres – Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em síntese, que foi 

diagnosticada como portadora do CID F33.2 (Transtorno depressivo 

recorrente). Relata que por não estar respondendo ao tratamento 

farmacológico normal, seu médico prescreveu 25 sessões de EMT – 

Estimulação Magnética Transcraniana. Informa que a ré negou sob 

argumento que referida técnica não está incluso no rol de cobertura 

mínima editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 

Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar à ré que 

custeie a integralidade do tratamento prescrito, bem como os demais que 

forem necessários ao restabelecimento de sua saúde, EMT – Estimulação 

Magnética Transcraniana, a ser realizada pelo médico Dr. Manoel Vicente 

de Barros, sob pena de multa diária. Ainda, os benefícios da justiça 

gratuita. Determinada a emenda da petição inicial (Id 27362290). A autora 

atendeu a ordem no ID 27864835. É o relatório. Decido. Defiro a emenda da 

petição inicial, bem como os benefícios da justiça gratuita à autora. O art. 

300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o 

deferimento da liminar pretendida: “A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Em análise 

sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela 

pretendida pela autora é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 

300, CPC. Sobre esse tema, Fredie Didie Jr. leciona: “As tutelas 

provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a 

demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 

300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus Podivm, Salvador, 

2016, p.584). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada deve 

estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora. A 

relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as 

normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao 

consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” E, em 

havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica 

do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que esta enumera 

normas de ordem pública e de interesse social, se sobrepondo à vontade 

das partes com a finalidade de promover do consumidor. Nessa linha de 

raciocínio o art. 51, IV, § 1º, incisos II e III do CDC, dispõe que a cláusula 

que estabelece obrigações iníquas se mostra abusiva e, portanto, inválida, 

uma vez que coloca o consumidor em desvantagem. Ademais, a negativa 

em fornecer o procedimento para o tratamento prescrito pelo médico 

responsável pela paciente, desvia a finalidade do contrato, que é a 

proteção à vida, a saúde. De acordo com a narrativa da exordial, a autora, 

com diagnóstico de depressão, vem sendo acompanhada por seu médico 

psiquiatra desde o ano de 2018 com tratamento farmacológico, mas não 

obteve resposta positiva, motivo pelo qual o profissional prescreveu 

sessões de EMT – Estimulação Magnética Transcraniana. Eis o que diz o 

laudo médico – Id 27865700: “A paciente Lana Karla Venancio Dias, 33 

anos, possui quadro depressivo, F33.2 com sintomas graves em 

tratamento sem resolução do quadro desde 2018. Apesar do uso de 

medicações não apresenta resolução dos sintomas, mantendo graves 

prejuízos de sua qualidade de vida e saúde. Fez tratamentos com 

psicoterapia de forma regular e frequenta consultas de forma assídua, 

mostrando comprometimento com o tratamento. Apresenta choro diário, 

humor muito deprimido, pensamento de suicídio, medo e isolamento social. 

Indico tratamento com estimulação magnética transcraniana em caráter de 

urgência sob risco de piora da doença de sua saúde mental e 

comportamento suicida.” Restando demonstrado requisito do perigo da 

demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias prescritas, poderá 

a autora sofrer consequências irreversíveis. Do mesmo modo, resta 

evidente a probabilidade do seu direito, eis que beneficiária do plano de 

saúde e que vem cumprindo com as contraprestações corretamente. 

Diante disso, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela de urgência, visto que a demora na prestação 

jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde da paciente, ora 

autora. É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as 

doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma 

e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é 

atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente. Portanto, 

ante a gravidade da doença, assim como em respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da 

tutela se impõe. Sobre o tema, o TJMT decidiu: “AGRAVO – OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – TRATAMENTO POR ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA 

TRANSCRANIANA (EMT) - RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA 

URGÊNCIA DO TRATAMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA 

OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E 

PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. Demonstrada a urgência do tratamento e, portanto, o perigo 

de dano, há que ser deferida a tutela de urgência pleiteada, consistente no 

custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, ainda 

que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS. 

(N.U 1001297-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019). 

Ademais, a autora apresentou nos autos documentação demonstrando 

que o profissional que irá realizar o procedimento, Dr. Manoel Vicente de 

Barros Junior, possui capacitação e ambiente adequado e regulado pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, conforme se 

infere do certificado de regularidade de pessoa jurídica, acostado no ID 

27342288. Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela 

antecipada de urgência, e determino à ré que custeie integralmente o 

tratamento prescrito, bem como os demais que se fizerem necessários, 

EMT – Estimulação Magnética Transcraniana, a ser realizada pelo médico 

Dr. Manoel Vicente de Barros Junior, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão. Designo o 

dia 04 de maio de 2020 (04/05/2020) às 11:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 
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José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a autora para audiência 

de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º 

do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando 

a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput 

do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado 

de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Deixo de conceder o prazo estabelecido no art. 303, I, 

do CPC, uma vez que a inicial se encontra completa, sendo desnecessário 

o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008002-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORK SHOW PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA - ME 

(REU)

DITADO POPULAR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008002-69.2019.8.11.0041 Vistos e etc. O autor, 

através da petição do Id. 22701358 requer a reconsideração da decisão 

que determinou a comprovação do recolhimento das custas ou de que faz 

jus ao beneficio da justiça gratuita. Inexistindo previsão legal, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração e consequentemente mantendo a decisão inicial 

(Id. 18298153). Por fim, os documentos apresentados pelo autor 

demonstram que possui capacidade de pagar as custas e despesas 

processuais, razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita. Todavia, 

oportunizo ao autor o parcelamento das custas judiciais, conforme 

previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e 

sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para 

averbação da presente decisão e liberação das guias a serem recolhidas. 

Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o autor adimplido com a 

integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 

1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

15 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1061440-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Wilson Pereira dos Santos (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1061440-10.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Este 

cumprimento de sentença está direcionado à 6ª Vara Cível de Cuiabá. 

Redistribua-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINO MOREIRA DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001672-22.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de anulação/rescisão de negócio jurídico c/c perdas e danos e 

pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Cláudio Rabelo em 

desfavor de Juscelino Moreira de Araújo, todos qualificados. Narra o autor 

que realizou contrato de compra e venda com o réu para aquisição de um 

automóvel da Marca Chevrolet Prisma 1.0, ano/modelo 2015/2015, Placa 

PJH 9512/SP, Renavam 01051775385, anunciado no site “usadofácil”. 

Relata que manifestou interesse na aquisição do veículo, na crença que 

se tratava de um automóvel de boa procedência particular, sem qualquer 

vício. Assim, entrou em contato com réu , via aplicativo WhatsApp, para 

dar início as negociações , e que no dia 14/11/2019 concretizaram 

contrato verbal de compra e venda do veículo, mediante pagamento no 

valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), sendo que a 

transferência de titularidade do veículo em nome do autor ocorreu em 

22/11/2019. Sustenta que após 10 (dez) dias da aludida aquisição, em 

24/11/2019, o automóvel apresentou vazamento de óleo motor, e que 

levou o fato para conhecimento do réu. Informa que ao levar o carro para 

oficina mecânica, foi detectado que o bloco do motor estava trincado, 

motivo ao qual o óleo estava vazando, apresentando ainda um grande 

amassado por debaixo do carro, sendo diagnosticado como avarias 

antigas pelo mecânico. Aduz que após tomar conhecimento dos defeitos 

encontrados no veículo adquirido, solicitou a empresa DEKRA a 

elaboração de um laudo cautelar de vistoria com teste pintura, que 

concluiu que a procedência do veículo era “sinistrado adquirido em Leilão” 

pelo réu. Discorre ainda que teve proposta de seguro recusada por uma 

corretora de seguros, e outros duas aceitaram apenas a cobertura parcial 

pela tabela FIPE, em razão do veículo ser sinistrado. Alega ainda que a 

parte ré atua nesse mercado de venda de veículos usados, especialmente 

de carros sinistrados de leilão, enganando pessoas de boa-fé. Expõe que 

além do defeito tolher o uso pleno do bem, o réu levou vantagem 

excessiva no negócio realizado, ao vender um carro pelo preço de 

mercado, de modo a lesionar a parte autora (pessoa ingênua e 

inexperiente). Neste viés, postula, com fundamento no art. 300 do Código 

de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência, para seja 

determinado o bloqueio cautelar de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e 

quinhentos reais), via BACENJUD, nas contas do réu, até a resolução do 

mérito, ou, alternativamente, seja determinado o bloqueio cautelar das 

matrículas dos imóveis nº 63.330 e 104.375, do CRI – 5º Ofício da 

Cuiabá/MT. No mérito, requer a procedência da ação para 

anulação/rescisão do contrato de compra e venda, com a condenação do 

réu na reparação por danos morais e materiais. É o relatório. Decido. De 

acordo com a sistemática processual, a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência depende do preenchimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) Computa-se dos autos que a 
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parte autora pleiteia a anulação/rescisão do contrato de compra e venda, 

com a condenação do réu na reparação por danos morais e materiais. Em 

sede de cognição sumária, a concessão de liminar para determinar o 

bloqueio cautelar de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), via 

BACENJUD, nas contas do réu, até a resolução do mérito, ou, 

alternativamente, seja determinado o bloqueio cautelar das matrículas dos 

imóveis nº 63.330 e 104.375, do CRI – 5º Ofício da Cuiabá/MT. Diante 

destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito 

antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a 

espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou 

a efetivação do direito da autora, cabendo a espera para melhor 

elucidação dos fatos. Na espécie dos autos, atento ao expendido na 

exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos 

estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, 

entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da 

medida excepcional. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art.334 

e §§ do NCPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de maio de 

2020 (26/05/2020) às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no 

Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton 

Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se 

as partes autoras para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do NCPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Concedo ao 

autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, CPC. 

Intime-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001643-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA MARQUES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001643-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDALVA MARQUES CAVALCANTE REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos e etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e 

indenização por danos morais com pedido de liminar, proposta por 

Lindalva Marques Cavalcante contra a Energisa S/A – Companhia de 

Fornecimento de Energia Elétrica de Mato Grosso, ambas qualificadas nos 

autos. Relata a autora que é titular da Unidade Consumidora n. 6/293293-7, 

que sempre pagou suas contas de energia em dia e que a média paga, 

corresponde a aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais). Ocorre que 

a ré vem cobrando valores muito acima do habitual, além de aplicar-lhe 

multa por suposto desvio de energia em sua unidade consumidora. Aduz 

que inconformada com os valores das faturas desde 2019, buscou 

resolução administrativa, no entanto, sem êxito. Dessa forma, foi 

compelida a busca auxilio do PROCON, contestando as faturas dos meses 

de junho a outubro/2019, bem como as demais faturas de 2019 e 2020 

enviadas à sua residência. Nesse ato, foi informada que havia em aberto 

duas faturas com vencimento em 30/10/2019, no valor de R$ 2.128,47 e 

R$ 1.046,64, referentes a recuperação de consumo no período de 

outubro/2018 a junho/2019, por suposta constatação de desvio de 

energia. Ocorre que a autor não foi noticiada de nenhuma vistoria, muito 

menos acompanhou ou teve conhecimento do teor do TOI – Termo de 

Ocorrência, laudo pericial realizado no medidor, nem mesmo lhe foi 

oportunizado o contraditório e ampla defesa administrativamente. Narra 

que a ré continua emitindo faturas com valores desarrazoados e não 

correspondendo ao seu consumo real. As faturas são cada vez mais 

exorbitantes e não refletem a realidade de consumo. Não bastante, no dia 

09/01/2020 pelo corte de fornecimento da energia elétrica, diante da 

cobrança da suposta multa por desvio de energia, no valor de R$ 2.128,47 

e R$ 1.046,64. Postula a concessão de tutela antecipada de urgência, a 

fim de determinar a imediata restauração no fornecimento de energia 

elétrica na UC n. 6/293293-7, a suspensão da cobrança das faturas em 

atraso com vencimento em 30/10/2019, nos valores de R$ 2.128,47 e R$ 

1.046,64, e ainda, que a ré se abstenha a novamente interromper o 

serviço com base nas referidas fatura, sob pena de multa diária. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A autora requer a concessão de 

tutela de urgência para compelir a ré restabelecer o fornecimento de 

energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/293293-7, com base nas 

faturas com vencimento em 30/10/2019, nos valores de R$ 2.128,47 e R$ 

1.046,64, bem como a suspensão da cobrança das referidas faturas, vez 

que não concorda com o valor cobrado. A tutela almejada pela autora é 

regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental.” A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do 

NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Verifica-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que a probabilidade do 

direito da autora está consubstanciada nos documentos colacionados nos 

autos, os quais demonstram, nesse juízo de cognição sumária, que a 

média de consumo mensal da autora gira em torno do valor de R$ 200,00, 

conforme demonstrado nas faturas. O perigo de dano é evidente, tendo 

em vista que a ré já interrompeu o fornecimento de energia elétrica na UC 

da autora, imperioso o restabelecimento do fornecimento de energia. Posto 

isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a 

qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

determino que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 934 de 2237



Unidade Consumidora nº 6/293293-7, em decorrência do inadimplemento 

das faturas com base nas faturas com vencimento em 30/10/2019, nos 

valores de R$ 2.128,47 e R$ 1.046,64, referente a recuperação de energia 

dos meses de outubro/2018 a junho/2019, e SUSPENDO a cobrança das 

referidas faturas. Designo audiência de conciliação para o dia 12/05/2020 

às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. A promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Intime-se a parte autora 

para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos 

do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 

2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001752-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001752-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano 

moral pessoa jurídica c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência 

antecipada incidental proposta pelo N Barros de Almeida Eirelli contra 

Distribuidora de Energia S.A ( Energisa), ambas qualificadas nos autos. 

Narra a inicial que o autor é cliente da ré e recebeu fatura no valor de R$ 

24.005,46 (vinte e quatro mil e cinco reais e quarenta e seus centavos) 

referente a recuperação de consumo com vencimento para o dia 

30/11/2019. Discorda da cobrança imputada, sendo que está em dias com 

os pagamentos das faturas de consumo, inclusive a vencida no mês de 

novembro/2019. Afirma que os prepostos da ré compareceram ao 

estabelecimento e informaram que o inadimplemento da fatura de 

recuperação de consumo acarretaria na suspensão do serviço e 

negativação do nome da autora. Postula a concessão da tutela provisória 

de urgência antecipada, para determinar que a ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora ou, 

conforme o caso, reestabeleça o serviço, em razão da cobrança 

referente a recuperação de consumo no valor de R$ 24.005,46 (vinte e 

quatro mil e cinco reais e quarenta e seus centavos), devendo a cobrança 

ser suspensa e, ainda, que a ré se abstenha de promover a negativação 

de seu nome em razão do débito discutido. É o relatório. Decido. Diante 

dos documentos apresentados, concedo à autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A pretensão almejada pela autora diz 

respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não 

diferem muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in 

mora. A relação em comento é de consumo, cabendo a aplicação das 

regras do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 

42 que nenhum consumidor inadimplente será exposto a ridículo por 

ocasião da cobrança de débitos, nem tampouco submetido à qualquer tipo 

de constrangimento ou ameaça. In casu, a fatura no valor de R$ 24.005,46 

(vinte e quatro mil e cinco reais e quarenta e seus centavos), referente a 

consumo recuperado, pendente de pagamento é pretérita, já que diz 

respeito à recuperação de consumo não faturado, e, segundo a autora, 

não condiz com a realidade, discordando de seu valor. Desta forma, a ré 

não pode fundamentar a interrupção do fornecimento de energia elétrica 

na referida UC. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – ENERGIA 

– COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOSS – IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO 

PROVIDO.A suspensão de energia elétrica é medida extrema, 

considerando que o débito ainda está em discussão. Ademais, tratando-se 

de serviço essencial, maiores os motivos de impedem o referido corte, 

ante os manifestos prejuízos de decorrentes da privação do consumidor.A 

interrupção de serviço essencial, que é o caso ora em análise, é 

admissível tão somente quando motivada pelo pagamento de conta regular, 

relativa ao mês do consumo.Precedente: “1. O Superior Tribunal de Justiça 

consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 

2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

09/10/2017)” (N.U 1005448-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

25/07/2019) Insta consignar, ainda, que o serviço de fornecimento de 

energia elétrica é considerado essencial e deve ser prestado pelas 

concessionárias de forma adequada, eficiente e segura, nos termos do 

disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código.” Com relação ao pedido da não 

inclusão do nome da autora dos órgãos de restrição creditícia, o perigo de 

dano é evidente, haja vista que a negativação do nome das pessoas de 

forma indevida geram abalo financeiro, prejudicando as relações 

comerciais e imagem. Registro que a medida é reversível a qualquer 

tempo. Posto isto e, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 

2º, do Código de Processo Civil e determino que a ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora da 

autora ou, conforme o caso, reestabeleça o serviço, em razão do débito 

discutido nos autos, bem como se abstenha de promover a inclusão do 

nome da autora nos órgãos de restrição creditícia. Intime-se a ré, por 

oficial plantonista, para cumprimento da liminar concedida em 24 horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) para o caso 

de descumprimento. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 18/05/2020 às 09:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência 

de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017200-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CABRAL DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017200-04.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória movida pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO em desfavor de ELAINE CABRAL DE OLIVEIRA, já 

qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As partes 

resolveram transacionar entre si (ID 21759180). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido As partes informaram que entabularam 

acordo extrajudicial, colacionando nos autos para homologação. Apesar 

de a ré não estar representada nos autos, não verifico no acordo 

entabulado nenhum vício que impeça a homologação. Em atenção ao 

princípio da cooperação constante no artigo 6º do CPC/15, a homologação 

do acordo é à medida que se impõe, independentemente da existência de 

procuração do patrono nos autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe 

ser necessário para a validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não 

defesa em lei”, nada mencionando acerca da imprescindibilidade da 

representação do causídico. Nesse sentido tem sido o entendimento dos 

Tribunais. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM 

REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.Nos termos do artigo 104 do Código Civil, 

a homologação de acordo, que versa sobre direito patrimonial disponível, 

firmado entre agentes capazes, não depende da representação das 

partes por advogado, impondo-se ao Juízo de origem proceder ao exame 

do pedido de homologação. Precedentes desta Corte. Agravo de 

instrumento parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 

70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/09/2017- (grifei) 

APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - 

AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - VALIDADE 

TRANSAÇÃO.A representação do executado por advogado não é 

requisito de validade do acordo firmado na execução. Hipótese em que as 

partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial de 

caráter privado. Transação homologada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017- 

grifei) Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo por sentença o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. As partes desistem do prazo recursal. 

Assim certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as cautelas 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027627-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON MARCELINO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027627-26.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de título extrajudicial, movida por MRV PRIME PARQUE 

CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA em desfavor de 

ELTON MARCELINO DE LIMA, já qualificados nos autos. O feito teve 

regular tramitação. As partes resolveram transacionar entre si, conforme 

termo de ID 27102963, protocolado e assinado digitalmente. Os autos 

vieram conclusos É o relatório. Decido. Apesar de o executado não estar 

representado nos autos, não verifico no acordo entabulado nenhum vício 

que impeça a homologação. Em atenção ao princípio da cooperação 

constante no artigo 6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida 

que se impõe, independentemente da existência de procuração do patrono 

nos autos. Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a 

validação do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada 

mencionando acerca da imprescindibilidade da representação do 

causídico. Nesse sentido tem sido o entendimento dos Tribunais. Veja-se: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS 

AUTOS.Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a homologação de 

acordo, que versa sobre direito patrimonial disponível, firmado entre 

agentes capazes, não depende da representação das partes por 

advogado, impondo-se ao Juízo de origem proceder ao exame do pedido 

de homologação. Precedentes desta Corte. Agravo de instrumento 

parcialmente provido. (Agravo de Instrumento Nº 70074890385, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 28/09/2017- (grifei) APELAÇÃO - 

EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA 

DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - VALIDADE TRANSAÇÃO.A 

representação do executado por advogado não é requisito de validade do 

acordo firmado na execução. Hipótese em que as partes são capazes, o 

objeto é lícito e envolve direito patrimonial de caráter privado. Transação 

homologada. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): 

Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, 

publicação da súmula em 05/06/2017- grifei) Assim, tratando-se de direito 

disponível e estando as partes devidamente representadas, homologo o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, b do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015094-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015094-35.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 

de fevereiro de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

O autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar defesa no prazo legal. O autor requereu o 

julgamento antecipado do feito com o aproveitamento da perícia realizada 

perante a Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

de cobrança ajuizada por ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 

14361494), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior direito computada em 

50% (ID 15110617). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048083-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA MULLER CARVALHO (REQUERENTE)

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1048083-60.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Homologação de Acordo requerida pelas partes Grêmio Desportivo 

Olavo Bilac – GDO e Tamara Muller, ambos representados. As partes 

transigiram extrajudicialmente, apresentando o termo de acordo, pugnando 

por sua homologação (Id. 25370455). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Tratando-se de direito disponível, homologo o acordo e 

julgo extinto nos termos do art. 487, III, b do CPC. Deixo de suspender o 

feito, haja vista que em caso de eventual descumprimento a sentença 

homologatória constitui título judicial. Isento de custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado certifique-se, 

e arquive-se com cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010288-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CIRINO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010288-54.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LEANDRO CIRINO DAS NEVES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal. O autor requereu a 

decretação de revelia da ré e o julgamento antecipado do feito com o 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LEANDRO CIRINO DAS NEVES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Citada (ID 13728133), a ré 

compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 
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automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na estrutura torácica computada em 25% 

e no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 14413257). Neste 

caso, para lesão na estrutura torácica o percentual é de 100%, dessa 

forma 25% de 100%, corresponde a 25%. Para lesão de membros 

superiores o percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%. Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 

60%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 60% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LEANDRO CIRINO DAS NEVES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033932-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1033932-60.2017.8.11.0041 

SENTENÇA EVA RODRIGUES DE ALMEIDA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de junho de 

2014, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por EVA RODRIGUES DE ALMEIDA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Citada (ID 

13612845), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 75% (ID 14414381). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma 75% de 70%, corresponde a 52,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por EVA RODRIGUES DE ALMEIDA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008256-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1008256-76.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ROBSON ALVES DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 29 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 
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deixou de apresentar defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 13625008), 

a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer 

in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho direito computada em 50% (ID 

14415452). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o percentual 

é de 25%, dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ROBSON ALVES DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038700-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BUENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1038700-29.2017.8.11.0041 

SENTENÇA FRANCISCO BUENO DE ALMEIDA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 de setembro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar defesa no prazo legal. O autor requereu o 

julgamento antecipado do feito com aproveitamento da perícia médica 

realizada perante a Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se 

de ação de cobrança ajuizada por FRANCISCO BUENO DE ALMEIDA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Citada (ID 

13610933), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no pé esquerdo computada em 50% (ID 

14415705). Neste caso, para lesão de um dos pés o percentual é de 50%, 

dessa forma 50% de 50%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por FRANCISCO BUENO 

DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022200-19.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FERREIRA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022200-19.2016.8.11.0041 

SENTENÇA VALDENIR FERREIRA AMORIM propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a complementação da indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 17 de fevereiro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo passivo da 

demanda e arguindo a preliminar de ausência de laudo do IML. No mérito, 

sustenta a improcedência da ação pelo pagamento proporcional ao dano 

corporal sofrido, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALDENIR 

FERREIRA AMORIM em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares Não 

merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior esquerdo computada 

em 25% (ID 10604725). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, como a parte autora recebeu administrativamente a quantia 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), tendo a seguradora observado a graduação da lesão sofrida, 

nada mais é devido a título de indenização do seguro DPVAT pelo acidente 

ocorrido em 17 de fevereiro de 2016. Posto isto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os pedidos da 

ação proposta por VALDENIR FERREIRA AMORIM em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Pela sucumbência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00. No entanto, diante da 

gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009875-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1009875-41.2018.8.11.0041 

SENTENÇA VALQUIRIA LOUIZE DE OLIVEIRA ZANCA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 

de janeiro de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALQUIRIA LOUIZE 

DE OLIVEIRA ZANCA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Citada (ID 13710485), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 50% (ID 14417354). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 
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na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VALQUIRIA LOUIZE 

DE OLIVEIRA ZANCA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002195-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1002195-05.2018.8.11.0041 

SENTENÇA PAULO HENRIQUE DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e não comprovação 

da entrega, ausência de laudo do IML. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por PAULO HENRIQUE DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Da mesma forma, não merece guarida a preliminar de 

ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se mostra 

indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por outros 

meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta 

ser indevida a indenização securitária ao argumento de que a vítima, 

proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do 

seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de 

Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” 

(Súmula 257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no joelho direito 

computada em 50% (ID 14413347). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do joelho o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por PAULO HENRIQUE 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006785-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1006785-25.2018.8.11.0041 

SENTENÇA RODRIGO SANTOS PEREIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de dezembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu a 

decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado com aproveitamento 

do laudo pericial elaborado perante a Central de Conciliação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RODRIGO SANTOS 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Citada (ID 13565896), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo computada em 50% e 

na estrutura torácica computada em 10% (ID 14413442). Neste caso, para 

a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 50% 

de 25%, corresponde a 12,5%. Para lesão na estrutura torácica o 

percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 22,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

22,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo 

sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por RODRIGO SANTOS PEREIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036863-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JO ARAUJO DE LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1036863-36.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JO ARAUJO DE LIRA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 24 de junho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JO ARAUJO DE LIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 
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vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 25% (ID 14413992). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JO ARAUJO DE LIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010783-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONICI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1010783-98.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ONICI GONCALVES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de fevereiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ONICI GONCALVES DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 

13738636), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 14414473). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da 

lesão. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ONICI GONCALVES DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012459-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1012459-81.2018.8.11.0041 

SENTENÇA DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 

de janeiro de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu 
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o julgamento antecipado com aproveitamento da perícia médica elaborada 

perante a Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

de cobrança ajuizada por DAMIAO BARBOSA DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14239959), a 

ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro direito computada em 75% (ID 

15044309). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DAMIAO BARBOSA 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012963-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1012963-87.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ROGERIO DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de outubro de 2017, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de 

apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu o julgamento 

antecipado com aproveitamento da perícia médica realizada perante a 

Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por ROGERIO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14248039), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Inexistindo questão de ordem a ser analisada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de certidão de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

direito computada em 50% (ID 15046468). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ROGERIO DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013369-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013369-11.2018.8.11.0041 

SENTENÇA MANOEL VIEIRA DE MELO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de junho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu o 

julgamento antecipado com aproveitamento da perícia médica realizada 

perante a Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

de cobrança ajuizada por MANOEL VIEIRA DE MELO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14252954), a ré 

compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no pé esquerdo computada em 50% (ID 

15064974). Neste caso, para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, 

dessa forma 50% de 50%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MANOEL VIEIRA DE 

MELO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013538-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

S. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013538-95.2018.8.11.0041 

SENTENÇA S. B. D. S., representada por sua genitora MARIA DOMINGAS 

DA SILVA, propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 26 de fevereiro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de apresentar sua 

defesa no prazo legal. A autora requereu o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por S. B. D. S. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA . Citada (ID 14288273), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 15070577). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 
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da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por S. B. D. S. em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012928-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1012928-30.2018.8.11.0041 

SENTENÇA VALDEMIR ALVES PEREIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de setembro de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, 

deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALDEMIR ALVES PEREIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 

14242641), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser analisada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro direito computada em 75% (ID 

15046840). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual 

é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VALDEMIR ALVES 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018802-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018802-64.2016.8.11.0041 

SENTENÇA RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de agosto de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Tentativa de 

conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. A decisão saneadora de ID 

10958232 afastou as preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção 

da prova pericial. Laudo pericial ao ID 13954019. As partes manifestaram 

concordância quanto aos termos do laudo pericial. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Mérito A lei 

de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 
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meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A prova documental acostada 

aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, o laudo pericial elaborado por profissional 

habilitado como perito judicial, no qual a análise clínica pericial concluiu: “A 

análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a 

invalidez permanente, definida como média (50%) em segmento cervical 

da coluna vertebral e média (50%) em segmento dorsal da coluna 

vertebral.” (ID 13954019, p. 08) Neste caso, para perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna vertebral o percentual é de 25%, 

dessa forma 100% (50% segmento cervical + 50% segmento dorsal) de 

25%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RODRIGO DA SILVA 

OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Expeça-se alvará em favor do perito. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013357-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013357-94.2018.8.11.0041 

SENTENÇA MILTON CARVALHO DE SOUZA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de novembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MILTON CARVALHO 

DE SOUZA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14372483), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 15069288). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MILTON CARVALHO DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013242-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DUARTE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013242-73.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LUCIENE DUARTE FARIAS propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 
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indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 de março de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A autora 

requereu a decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LUCIENE DUARTE FARIAS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS. Citada (ID 14289204), a ré compareceu à audiência 

de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar 

a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na mão direita 

computada em 25% (ID 15080555). Neste caso, para lesão de uma das 

mãos o percentual é de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 

17,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCIENE DUARTE 

FARIAS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011983-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1011983-43.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LUCIMAR DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 26 de abril de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de apresentar sua 

defesa no prazo legal. A autora requereu o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LUCIMAR DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Citada (ID 14294220), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 15098627). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 
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personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por LUCIMAR DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015227-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015227-77.2018.8.11.0041 

SENTENÇA IZAEL DA SILVA ROSA propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a complementação da indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 16 de setembro de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de apresentar 

sua defesa no prazo legal. O autor requereu a decretação da revelia da ré 

e o julgamento antecipado com aproveitamento da perícia médica realizada 

perante a Central de Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação 

de cobrança ajuizada por IZAEL DA SILVA ROSA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Citada (ID 14362202), a ré 

compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro superior direito computada em 

50% (ID 15103686). Neste caso, para lesão em membros superiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, como o autor 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), faz jus, ainda, ao recebimento 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

referente ao sinistro ocorrido em 16/09/2017. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por IZAEL DA SILVA ROSA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011552-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA TSUMA RIKBAKTATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1011552-43.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MARILZA TSUMA RIKBAKTATSA propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a complementação da indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 26 de fevereiro de 2016, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, sustenta a improcedência da ação ante a 

satisfação da pretensão da autora na via administrativa, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

autora apresentou impugnação à contestação. Intimadas para 

manifestarem sobre a produção de provas, ambas as partes requereram a 

produção de prova pericial. A decisão saneadora de ID afastou as 

preliminares arguidas pela ré e deferiu a produção da prova pericial, 

nomeando perito médico para a produção da mesma. Laudo pericial ao ID 
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14433217. As partes manifestaram concordância quanto aos termos do 

laudo pericial. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por MARILZA TSUMA RIKBAKTATSA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A prova documental acostada aos autos é suficiente para 

comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial, no 

qual a análise clínica pericial concluiu: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, 

definida como média (50%) em joelho direito.” (ID 14433217, p. 09) Neste 

caso, para a perda da mobilidade de um dos joelhos o percentual é de 

25%. Dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, 

como a autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), faz jus, 

ainda, ao recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) referente ao sinistro ocorrido em 26 de 

fevereiro de 2016. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARILZA TSUMA 

RIKBAKTATSA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017886-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017886-93.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Igor 

Souza Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional atingiu 

seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

27162261), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 8060381). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015079-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015079-66.2018.8.11.0041 

SENTENÇA NADYA ALMEIDA LIMA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 17 de março de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por NADYA ALMEIDA 

LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada 

(ID 14319892), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, 

deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do 

CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho esquerdo computada em 50% 

(ID 15104024). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 
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3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por NADYA ALMEIDA LIMA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015139-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015139-39.2018.8.11.0041 

SENTENÇA VALTER RODRIGUES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 22 de fevereiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALTER RODRIGUES 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14361973), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no ombro esquerdo computada em 75% 

(ID 15107783). Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VALTER 

RODRIGUES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015356-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILTON SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015356-82.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LEILTON SILVA SOUSA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de fevereiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu 

a decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por LEILTON SILVA SOUSA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Citada (ID 14367718), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 951 de 2237



autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 50% (ID 15105587). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LEILTON SILVA 

SOUSA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015089-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015089-13.2018.8.11.0041 

SENTENÇA HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO JUNIOR propôs ação 

de cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 09 de fevereiro de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de apresentar 

sua defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança ajuizada por HELIO RICARDO VERISSIMO DO CANTO JUNIOR em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 

14323722), a ré compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC 

dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 

É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na mão esquerda computada em 25%, no 

tornozelo direito computada em 75% e no membro superior direito 

computada em 50% (ID 15104635). Neste caso, para lesão de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos o percentual é de 70%, dessa 

forma 75% (25% mão esquerda + 50% membro superior direito) de 70%, 

corresponde a 52,5%. Para a perda de mobilidade de um tornozelo o 

percentual é de 25%, dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 71,25%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

71,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por HELIO RICARDO 

VERISSIMO DO CANTO JUNIOR em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 9.618,75 

(nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013025-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013025-30.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 13 

de maio de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor 

requereu a decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14247147), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro superior 

esquerdo computada em 75% (ID 15034991). Neste caso, para lesão em 

membros superiores o percentual é de 70%, dessa forma 75% de 70%, 

corresponde a 52,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ALEX SANDRO DA 

SILVA OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022123-10.2016.8.11.0041 

SENTENÇA MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTOS propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 09 

de outubro de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

nulidade na representação e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação 

à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas 

ao consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a preliminar 

de nulidade do processo por defeito de representação, vez que da análise 

acurada dos autos verifica-se que a assinatura da autora no instrumento 

de procuração é semelhante a assinatura exarada no laudo de avaliação 

médica realizado perante a Central de Conciliação. A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% (ID 11476107). Neste caso, para a perda da 

mobilidade de um dos ombros o percentual é de 25%. Dessa forma 75% 
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de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MARCIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018267-04.2017.8.11.0041 

SENTENÇA CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 25 

de abril de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência 

documental e comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CARLOS HENRIQUE 

FERNANDES DE LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Rejeito a preliminar 

de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo por ausência de comprovante de residência do 

autor para fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, 

“a” do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a 

propositura da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé esquerdo computada em 25% (ID 10109809). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma 25% de 

50%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1024461-20.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 

de fevereiro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

ALESSANDRA DOS SANTOS RIBEIRO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura torácica computada em 10% e em segmento 

torácico da coluna vertebral computada em 75% (ID 10852733). Neste 

caso, para lesão na estrutura torácica o percentual é de 100%. Dessa 

forma 10% de 100%, corresponde a 10%. Para lesão em segmento da 

coluna vertebral o percentual é de 25%, dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%. Somando-se as lesões, tem-se o percentual total 

de 28,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 28,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ALESSANDRA DOS 

SANTOS RIBEIRO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1031652-19.2017.8.11.0041 

SENTENÇA NILSON GONCALO DOS SANTOS propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 21 

de julho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por NILSON GONCALO 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 
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seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 25% (ID 11893950). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%, dessa 

forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por NILSON GONCALO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018422-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES TELIS DE AMORIM NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018422-07.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JUARES TELIS DE AMORIM NETO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 13 de abril de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, sustenta a improcedência do pedido de 

reembolso por despesas médicas e suplementares, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por JUARES TELIS DE AMORIM NETO em face 

de SEGURADORA LÍDER. Preliminares A preliminar de falta de interesse de 

agir sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no segmento lombar da coluna vertebral computada em 75% 

(ID 10101593). Neste caso, para lesão em segmento da coluna vertebral o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 
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caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. O autor postula, ainda, o ressarcimento de despesas suplementares 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). O artigo 5º da Lei n. 

6.194/1974, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Os documentos carreados pelo autor, 

boletim ocorrência, assim como histórico clinico e nota fiscal me 

convencem de que o autor foi vítima de acidente de trânsito, sendo 

submetido a tratamento médico, como demonstram citados documentos. O 

recibo acostado ao ID 8129792 foi emitido em nome do autor e demonstra 

que o autor foi submetido ao procedimento médico lá descrito e cobrado. 

Sendo assim, o autor faz jus ao recebimento das despesas despendidas 

com o tratamento médico, porém, até o limite estabelecido em lei, nos 

termos do artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JUARES TELIS DE AMORIM NETO em face de SEGURADORA 

LÍDER, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. b. a título de reembolso por 

despesas médicas e suplementares, o montante de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo 

desembolso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019540-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERRAZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019540-18.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ANA PAULA FERRAZ GOMES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de março de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANA PAULA 

FERRAZ GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que a autora não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 50% (ID 10456475). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma 50% de 100%, corresponde a 50%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 50% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANA PAULA FERRAZ GOMES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º 
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do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025572-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DE SOUSA RODOVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1025572-39.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ADEMAR DE SOUSA RODOVALHO propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 

de junho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ADEMAR DE SOUSA 

RODOVALHO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho direito computada em 50% (ID 10853555). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 

50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ADEMAR DE SOUSA RODOVALHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008737-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008737-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Otavio 

Mendes Junior em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

27142647), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 12544002). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026541-54.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JESIANI PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1026541-54.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JESIANI PEREIRA SOARES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JESIANI 

PEREIRA SOARES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que a autora não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 11143681). Neste caso, 

para a perda da mobilidade de um dos ombros o percentual é de 25%. 

Dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JESIANI PEREIRA SOARES em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024960-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1024960-04.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA propôs ação 

de cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de maio de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a 

inclusão da seguradora Líder no polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo, pendência documental e comprovante de residência em 

nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ALEFF GABRIEL DE ARRUDA OLIVEIRA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 
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não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 10859281). 

Neste caso, para lesões em membros superiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ALEFF GABRIEL DE 

ARRUDA OLIVEIRA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015384-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015384-84.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Rosimeire 

de Campos Oliveira em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

25621524), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 7252204). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007005-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DA SILVA DOS ANJOS (AUTOR(A))

TATIELE DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007005-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizada por Tatiele 

Dias da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional atingiu 

seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância da exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

18656955), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 23352430). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021804-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1021804-08.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ANDRESSA CRISTINA DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de maio de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANDRESSA 

CRISTINA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 10788472). Neste caso, 

para a perda da mobilidade de um dos ombros o percentual é de 25%. 

Dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANDRESSA CRISTINA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028965-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE SEGATTO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1028965-69.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ISAQUE SEGATTO PEREIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 25 de julho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ISAQUE SEGATTO 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 
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ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 25% (ID 11168638). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ISAQUE SEGATTO 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021846-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONI FOSCHIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1021846-57.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ALCIONI FOSCHIERA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de maio de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ALCIONI FOSCHIERA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% e na estrutura 

crânio facial computada em 10% (ID 10511805). Neste caso, para lesão 

em membros superiores o percentual é de 70%, dessa forma, 50% de 

70% corresponde a 35%. Para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais 

o percentual é de 100%, dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 45%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 45% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ALCIONI FOSCHIERA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 
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R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001317-80.2018.8.11.0041 

SENTENÇA CASSIO EDUARDO DE OLIVEIRA RUFINO propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 

de outubro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CASSIO EDUARDO DE 

OLIVEIRA RUFINO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 

13385705). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por CASSIO EDUARDO DE OLIVEIRA RUFINO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1000725-36.2018.8.11.0041 

SENTENÇA JOHN KLEBSON VIEIRA PEREIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de novembro 

de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOHN KLEBSON 

VIEIRA PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 
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CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior direito computada em 50% (ID 13442422). Neste 

caso, para lesões em membros inferiores o percentual é de 70%, dessa 

forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOHN KLEBSON 

VIEIRA PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1038573-91.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MARCIO PEREIRA LEMES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de abril de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

sustenta a improcedência do pedido de reembolso de despesas médicas e 

suplementares, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCIO 

PEREIRA LEMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior direito computada em 

50% (ID 13389412). Neste caso, para lesões em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 
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valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. O autor postula, ainda, o 

ressarcimento de despesas suplementares no valor de R$ 8.770,00 (oito 

mil setecentos e setenta reais). O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que 

dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículo automotores via terrestres, estabelece que: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” 

Os documentos carreados pelo autor, boletim ocorrência, histórico clinico 

e cupons fiscais (ID 11243423 / 11243411) me convencem de que o autor 

foi vítima de acidente de trânsito, sendo submetido a tratamento médico, 

como demonstram citados documentos. Os recibos acostados aos ID's 

11243423 / 11243411 foram emitidos em nome do autor e demonstram que 

ele foi submetido ao procedimento médico lá descrito e cobrado. Sendo 

assim, o autor faz jus ao recebimento das despesas despendidas com o 

tratamento médico, porém, até o limite estabelecido em lei, nos termos do 

artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...]; § 2º. 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos.” Nesse sentido o 

entendimento do E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – 

GASTOS COM REMÉDIOS COMPRADOS EM FARMÁCIA – PREJUÍZO E 

NEXO CAUSAL NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – RECURSO 

DESPROVIDO. O direito de reembolso de até R$ 2.700,00, previsto em 

favor das vítimas de acidente automobilístico pelo seguro DPVAT, depende 

da efetiva comprovação do prejuízo supostamente sentido e, ainda, do 

nexo causal deste para com aquele, ônus probatório que incumbe à parte 

autora. Inteligência do art. 3º, §2º, da Lei nº 6.194/1974, dos arts. 130, 131 

e 333, I, do CPC, e do instituto da responsabilidade civil no direito brasileiro. 

Recurso desprovido. (TJMT, Ap 9681/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 

01/06/2015). Contudo, o pedido do autor, nesse ponto, deve ser 

procedente em parte, visto que o teto a ser suportado pela seguradora é 

limitado pelo art. 3º, inciso III da Lei 6.194/74 em R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Logo, esse é o valor a ser pago pela seguradora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARCIO PEREIRA 

LEMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

b. a título de reembolso por despesas médicas e suplementares, o 

montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente 

corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária da data do seu efetivo desembolso. Pela sucumbência, condeno 

a seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1036060-53.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ISAIAS GUILHERME DOS SANTOS propôs ação de cobrança 

de diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 14 de abril de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, sustenta a improcedência do pedido ante a 

satisfação da pretensão administrativamente, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por ISAIAS GUILHERME DOS SANTOS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares 

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

de agir, sob argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao 

autor administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro 

não obsta o pleito judicial do complemento do valor. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na estrutura crânio facial computada em 

25% (ID 12906126). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 25% de 100%, 

corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 
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cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. No caso, o autor recebeu administrativamente a quantia de R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Abatendo a quantia recebida, o 

autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e 

cinco reais) referente ao sinistro ocorrido em 14/04/2017. Quanto ao termo 

inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do 

Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá 

incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser 

devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ISAIAS GUILHERME DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019118-77.2016.8.11.0041 

SENTENÇA ODAIR JOSE DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 04 de junho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por ODAIR JOSE DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão 

da Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). 

Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Rejeito a preliminar de 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo por ausência de comprovante de residência do autor 

para fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” 

do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a 

propositura da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho esquerdo computada em 50% 

(ID 7983877). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ODAIR JOSE DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007931-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ARRUDA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1007931-38.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ROBSON ARRUDA FIGUEIREDO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de novembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por ROBSON ARRUDA FIGUEIREDO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis que, 

conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de trânsito - atropelamento, o que foi devidamente confirmado 

pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da 

ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À 

medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como 

causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de 

nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro esquerdo computada em 75% e na estrutura crânio 

facial computada em 25% (ID 8673568). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do ombro o percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, 

corresponde a 18,75%. Para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o 

percentual é de 100%, dessa forma, 25% de 100% corresponde a 25%. 

Somando-se as lesões, tem-se o percentual total de 43,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

43,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por ROBSON ARRUDA FIGUEIREDO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022634-71.2017.8.11.0041 

SENTENÇA MAYCON JHONES RABELO DOS SANTOS propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 25 

de outubro de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MAYCON JHONES 

RABELO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o 
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argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho direito computada em 50% (ID 11872276). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 

50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por MAYCON JHONES RABELO DOS SANTOS em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019103-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDE FAGUNDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019103-74.2017.8.11.0041 

SENTENÇA AMARILDE FAGUNDES DE ALMEIDA propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 18 

de março de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por AMARILDE 

FAGUNDES DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a 

ausência de entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

não impede a resolução do feito, em razão da resistência administrativa 

caracterizada em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 

35425/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 10446128). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 
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termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por AMARILDE 

FAGUNDES DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002696-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1002696-56.2018.8.11.0041 

SENTENÇA LAERSON LOPES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 17 de setembro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LAERSON LOPES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 50% (ID 14417816). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%, 

dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LAERSON LOPES 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os 

à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007515-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1007515-36.2018.8.11.0041 

SENTENÇA IRACI DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de abril de 2017, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A autora foi submetida a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo a preliminar de ausência de laudo do 

IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 
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proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IRACI 

DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares Rejeito 

a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 14414240). Neste 

caso, para a perda da mobilidade de um dos ombros o percentual é de 

25%. Dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por IRACI DOS SANTOS 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019215-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO SANTANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1019215-43.2017.8.11.0041 

SENTENÇA JOAO BOSCO SANTANA FILHO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 de janeiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e comprovante de 

residência em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de 

prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O autor 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por JOAO BOSCO SANTANA FILHO em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de 

comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis que, 

conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 
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realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 10475239). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 

75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por JOAO BOSCO SANTANA FILHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1030636-30.2017.8.11.0041 

SENTENÇA EWERTON SAMPAIO DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 27 

de julho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por EWERTON SAMPAIO 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). A preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de 

que o autor não realizou o requerimento de indenização do seguro 

obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a 

parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado 

pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% e na estrutura crânio facial computada em 

10% (ID 11170422). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%. 

Para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, 

dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. Somando-se as lesões, 

tem-se o percentual total de 45%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 45% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EWERTON SAMPAIO 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FITTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1009190-68.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LUCAS FITTA GOMES propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 de janeiro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. A decisão 

saneadora de ID 10958426 afastou as preliminares arguidas pela ré e 

deferiu a produção de prova pericial nomeando perito médico para 

produção da referida prova. Laudo pericial acostado ao ID 13959747. As 

partes apresentaram concordância quanto aos termos do laudo. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LUCAS 

FITTA GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o 

desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, o laudo pericial 

elaborado por profissional habilitado como perito judicial, no qual a análise 

clínica pericial concluiu: “A análise dos autos e exames clínicos realizados, 

permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente 

narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em 

membro inferior esquerdo.” (ID 13959747, p. 11) Neste caso, para lesão 

em membros inferiores o percentual é de 70%, dessa forma 25% de 70%, 

corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCAS FITTA 

GOMES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1038477-76.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 07 

de junho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O 

autor foi submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora 

Líder no polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de inépcia 

da inicial por ausência de boletim de ocorrência, falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo e comprovante de residência 

em nome de terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão 

da Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). 

Preliminares Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, uma vez que o autor 

trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o nexo de 

causalidade, a saber, o a Certidão de Ocorrência do SAMU e o Boletim de 

Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT (TJMT, 

Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). A preliminar de falta de interesse de agir 

sob o argumento de que o autor não realizou o requerimento de 

indenização do seguro obrigatório via administrativa não merece 

prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 
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data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho direito computada em 75% e no punho esquerdo 

computada em 50% (ID 12909446). Neste caso, para a perda de 

mobilidade dos punhos o percentual é de 25%, dessa forma 125% (75% 

punho direito + 50% punho esquerdo) de 25%, corresponde a 31,25%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

31,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.218,75 

(quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1034284-18.2017.8.11.0041 

SENTENÇA LAURITO SEVERINO DA CUNHA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 31 de agosto de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LAURITO 

SEVERINO DA CUNHA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão na estrutura torácica computada em 10% (ID 11873267). 

Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas torácicas o percentual é de 

100%, dessa forma 10% de 100%, corresponde a 10%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 10% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 
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momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LAURITO SEVERINO DA CUNHA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029635-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1029635-10.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ELIANE MARIA ALVES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 29 de novembro 

de 2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A autora 

requereu a decretação de revelia da seguradora ré e o julgamento 

antecipado com aproveitamento da perícia médica realizada perante a 

Central de Conciliação. A seguradora ré manifestou nos autos alegando 

sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo (ID 

17530609). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por ELIANE MARIA ALVES DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 12660937), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação (ID 16132849). O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja 

vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, 

decreto sua revelia. A alegação de ilegitimidade passiva da ré não merece 

prosperar, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). De igual modo, não merece prosperar a 

alegação de falta de interesse de agir sob o argumento de que a autora 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa, tendo em vista que a parte juntou aos autos a resposta 

negativa da ré. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas as alegações 

da ré e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela autora 

é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que fora 

lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, 

descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo direito computada em 75% (ID 13444067). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa 

forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ELIANE MARIA ALVES DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e outros, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000867-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DEODATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1000867-40.2018.8.11.0041 

SENTENÇA FLAVIO DEODATO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 
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indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de novembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FLAVIO 

DEODATO DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder 

como representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro não impede a resolução 

do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo 

com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Da mesma forma, 

não merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 50% (ID 14417565). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 

50% de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por FLAVIO DEODATO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037703-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA ZAHAILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1037703-46.2017.8.11.0041 

SENTENÇA FELIPE DA SILVA ZAHAILA propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de maio de 2016, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo a preliminar de falta de interesse de agir pelo pagamento na 

esfera administrativa. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos 

ante a satisfação da pretensão administrativamente, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FELIPE DA SILVA ZAHAILA 

em face de SEGURADORA LÍDER. Preliminares Rejeito a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir sob o argumento de que já 

realizou o pagamento da indenização ao autor administrativamente, uma 

vez que o adimplemento parcial do seguro não obsta o pleito judicial do 

complemento do valor. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 
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das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no pé direito 

computada em 25% (ID 14463697). Neste caso, para lesão em um dos pés 

o percentual é de 50%, dessa forma 25% de 50%, corresponde a 12,5%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, 

como a parte autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo a 

seguradora observado a graduação da lesão sofrida, nada mais é devido 

a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 02/05/2016. Portanto, 

indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os pedidos da 

ação proposta por FELIPE DA SILVA ZAHAILA em face de SEGURADORA 

LÍDER. Custas e honorários pelo autor, que fixo em R$ 1.000,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010545-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZIDORIO PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010545-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Izidorio 

Pereira de Loiola em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

26225819), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 5884870). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013963-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1013963-25.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL propôs ação de cobrança 

de diferença de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 21 de março de 2015, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual e arguindo 

as preliminares de falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa e comprovante de residência ilegível. No mérito, sustenta a 

improcedência do pedido ante a satisfação da pretensão 

administrativamente, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, 

o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação à contestação. 

É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

ELISANGELA VIEIRA DO AMARAL em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares Rejeito 

a preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir sob o 

argumento de que já realizou o pagamento da indenização à autora 

administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro não 

obsta o pleito judicial do complemento do valor. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por comprovante de 

residência ilegível, eis que o documento é dispensável ao julgamento da 

lide. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção 

de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 75% (ID 15068454). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma 75% de 70%, corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. No caso, a autora recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Portanto, abatendo a quantia recebida a autora faz 

jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos) referente ao sinistro ocorrido em 

21/03/2015. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ELISANGELA VIEIRA 

DO AMARAL em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013329-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALSI BENEDITO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013329-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Walsi 

Benedito de Abreu em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

24678601), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 13240182). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018002-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1018002-02.2017.8.11.0041 

SENTENÇA PAULO ROBERTO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de abril de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo, ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro e comprovante de 

residência ilegível. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por PAULO ROBERTO DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro ao argumento de que 

estão ilegíveis, uma vez que da análise acurada dos autos constata-se 

que os documentos acostados não se encontram totalmente ilegível, ou 

seja, de maneira que impossibilita a capacidade de leitura por completo. No 

mais, os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas 

físicas do demandante foram informados na exordial. Igualmente, rejeito a 

preliminar de comprovante de residência ilegível, eis que o documento é 

dispensável ao julgamento da lide. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A ré sustenta ser indevida a indenização securitária ao argumento de que 

a vítima, proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio 

do seguro obrigatório, surgindo a confusão entre credor-devedor. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). De igual modo, não verifico a possibilidade, nesta fase, de 

compensação, eis que de acordo com o art. 369, Código Civil: “Art. 369. A 

compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas 

fungíveis.” Dessa forma, indefiro o pedido compensação/confusão 

formulado pela defesa. A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 977 de 2237



expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no punho direito computada em 75% (ID 

13386691). Neste caso, para a perda de mobilidade do punho o percentual 

é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por PAULO ROBERTO 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização 

do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015625-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDEUCIR LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015625-58.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Cledeucir 

Lopes da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação jurisdicional 

atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e tendo em vista a 

concordância do exequente com o valor depositado em juízo (Id. 

23867806), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta da procuradora da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 7272335). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029821-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029821-96.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por João 

Batista da Silva Júnior em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação 

jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e 

tendo em vista a concordância do exequente com o valor depositado em 

juízo (Id. 26380023), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 15261071). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029698-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIDELE CRISTINA CONCEICAO PENHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029698-35.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat ajuizado por Cidele 

Cristina Conceição Penha em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, ambos qualificados nos autos. Considerando que a prestação 

jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da obrigação, e 

tendo em vista a concordância da exequente com o valor depositado em 

juízo (Id. 25826948), reconheço a satisfação da obrigação. Diante dessas 

considerações, EXTINGO este feito nos termos do art. 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com a transferência dos valores 

depósitos para a conta do procurador da parte exequente, pois tem 

poderes especiais para tanto (Id. 10028361). Após, cumpridas as 

diligências necessárias, sejam arquivados os autos. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1056145-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DEITOS OAB - RJ137125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - 632.267.581-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1056145-89.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

tutela provisória incidental requerida por Pace Participação e Intermediação 

de Negócios Ltda., objetivando o bloqueio, via online, de valores 

incontroversos no importe de R$ 15.738.456,40, relativo ao Instrumento 

Particular de Prestação de Serviços Profissionais, objeto da execução de 

título extrajudicial n. 1030953-91.2018.811.0041. É o relatório. Decido. 

Infere-se que a autora propôs a execução de n . 

1030953-91.2018.8.11.0041 em face da ré que, por sua vez, opôs 

embargos à execução (n. 1014743-28.2019.8.11.0041). Neste feito, a 

autora pretende o bloqueio “online” de valores que, segundo ela, a ré 

entende como devido nos autos dos embargos e afirma, ainda, a 

solvabilidade da devedora, podendo, portanto, realizar a penhora de 

numerários. A tutela incidental está prevista no art. 294 do CPC: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” O Livro de 

Processo Cautelar foi extinto na atual legislação processual e, eventuais 

medidas cautelares devem ser requeridas nos próprios autos. Deste 

modo, a via eleita pela autora é inadequada, visto que o pedido é a 

penhora de valores, o que poderia ser requerido nos próprios autos do 

feito executivo. Assim, a autora carece do interesse de agir: “68225566 - 

PROCESSUAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUTELAR 

INCIDENTAL. ARRESTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO 

PRINCIPAL JÁ AJUIZADA. VIA INADEQUADA. O novo diploma processual 

civil extinguiu o capítulo que regulava o cabimento de medidas cautelares 

típicas, tais como o arresto, sequestro, arrolamento de bens, etc. , 

limitando-se a mencionar, n o art. 301, que as tutelas urgentes de natureza 

cautelar podem ser efetivadas mediante arresto, sequestro, protesto 

contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para assegurar 

o direito. No âmbito da tutela cautelar, tem-se que, se, na requerida em 

caráter antecedente, a urgência é contemporânea ao ajuizamento da 

ação, na incidental, a urgência é comunicada ao juízo e a medida é 

pleiteada já tendo sido deduzido o pedido principal. No caso dos autos, o 

pedido principal (recebimento de indenização por danos materiais 

emergentes e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito) foi 

objeto de aforamento antecedente. Nesse sentido, a via eleita pela parte 

autora para buscar a efetivação da medida cautelar se revela inadequada, 

pois não se trata de pedido de tutela provisória de urgência cautelar 

requerida em caráter antecedente; tratando-se de cautelar incidental, 

deveria ser postulada nos próprios autos da ação indenizatória nº 

50002191820164047210.” (TRF 4ª R.; AC 5001318-86.2017.4.04.7210; 

SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 

30/01/2019; DEJF 04/02/2019). “17551413 - PROCEDIMENTO CAUTELAR 

AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. Em face do CPC de 2015, então vigente, não 

existe mais o procedimento cautelar autônomo. Assim, a tutela provisória 

de urgência, cautelar ou antecipada, em caráter antecedente ou incidental, 

deve ser requerida no próprio bojo dos autos da demanda em que se 

deduz o pedido principal. Inteligência dos artigos 303 e 308 do CPC e do 

Enunciado nº 414 da Súmula do TST.” (TRT 3ª R.; RO 

0010208-11.2018.5.03.0129; Rel. Des. Marco Antonio Paulinelli Carvalho; 

DJEMG 01/06/2018). “59067016 - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO. INDEFERIMENTO. 1. A Lei nova, encontrando 

um processo em desenvolvimento, respeita a eficácia dos atos 

processuais já realizados e disciplina o processo a partir de sua vigência. 

Por outras palavras, a Lei nova respeita os atos processuais realizados, 

bem como os seus efeitos, e se aplica aos que houverem de se realizar. 

2. Dessa forma, sabendo que a nova Lei processual a partir de sua 

vigência, se aplica a todos os atos subsequentes a ela, é importante 

destacar que diferentemente do CPC/73, que previa a possibilidade de o 

autor propor ações cautelares para conservar o bem ou o direito a ser 

disputado na ação principal, o novo CPC criou as tutelas provisórias. Com 

isso, o autor não será mais obrigado a propor uma ação cautelar e a ação 

principal, podendo formular o pedido referente à tutela provisória de 

urgência cautelar de modo antecedente ou incidental, num único processo. 

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPI; AG 2017.0001.010765-7; 

Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ribamar Oliveira; DJPI 

07/03/2018; Pág. 29). Com estas considerações e fundamentos, nos 

termos dos artigos 294, 330, § 1º, I c/c art. 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil, extingo o feito sem resolução de mérito por manifesta 

ausência de interesse de agir. Sem custas, nos termos do art. 295, CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1044714-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (REQUERENTE)

LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

EDSON LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

ELTON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO EVANGELISTA DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (REQUERIDO)

ELCIO HARDOIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1044714-58.2019.811.0041 SENTENÇA A parte 

autora informou a desistência do feito, requerendo sua extinção sem 

resolução do mérito (ID 27690703). Posto isto, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo 

extinto o feito sem resolução do mérito. Caso haja custas remanescentes, 

estas deverão ser arcadas pela autora (artigo 90, CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001475-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1001475-67.2020.8.11.0041 Vistos Antes mesmo do recebimento 

da inicial a autora manifestou pela desistência da presente ação. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá 15 de janeiro de 2020. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003250-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1003250-88.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA propôs 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 25 de outubro de 2015, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A autora foi submetida a exame pericial na Central de 

Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual e arguindo 

a preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação 

à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança 

ajuizada por ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder como representante processual, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 

93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob o 

argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em vista 

que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a indenização 

securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do veículo causador 

do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório, surgindo a 

confusão entre credor-devedor. Todavia, já está sedimentado pelo 

Superior Tribunal de Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 257). De igual modo, não 

verifico a possibilidade, nesta fase, de compensação, eis que de acordo 

com o art. 369, Código Civil: “Art. 369. A compensação efetua-se entre 

dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” Dessa forma, indefiro o 

pedido compensação/confusão formulado pela defesa. A lei de regência 

da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência 

do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De 

acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente 

automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro e dano dele 

decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, os 

demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à exordial 

validam expressamente as informações nele contidas, uma vez que 

seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 10% (ID 13390199). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma 10% de 100%, corresponde a 10%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 10% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA ALVARENGA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016068-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DE JESUS BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016068-72.2018.8.11.0041 

SENTENÇA DAYANE DE JESUS BENITES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 03 de abril de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DAYANE DE JESUS 

BENITES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14501148), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de certidão de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no joelho esquerdo computada em 75% 

(ID 15592123). Neste caso, para a perda de mobilidade do joelho o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, corresponde a 18,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DAYANE DE JESUS 

BENITES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016824-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016824-81.2018.8.11.0041 

SENTENÇA VALTER ARAUJO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 21 de julho de 2017, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, citada, deixou de 

apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por VALTER ARAUJO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14470792), a ré 

compareceu à audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre 

in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem qualquer 

manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo questão de 

ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé esquerdo computada em 50% (ID 15593566). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma 50% de 

50%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VALTER ARAUJO 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017921-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1017921-19.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ANTONIO BORGES PEREIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 de novembro 

de 2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte 

ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO BORGES 

PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14519256), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 15593917). Neste caso, para lesão de membros inferiores o 

percentual é de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida, o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 2.193,75 (dois mil 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao 

sinistro ocorrido em 30/11/2016. Quanto ao termo inicial da cobrança dos 

juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça 

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento 

em que o pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os 

índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANTONIO 

BORGES PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.193,75 (dois mil cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016091-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MODESTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016091-18.2018.8.11.0041 

SENTENÇA FERNANDO MODESTO DE ALMEIDA propôs ação de cobrança 

de diferença de benefício do seguro obrigatório e reembolso de despesas 

de assistência médica e suplementares em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 21 

de junho de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FERNANDO 

MODESTO DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Citada (ID 14501811), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio 

facial computada em 10% (ID 15595686). Neste caso, para lesão de 

órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 

10% de 100%, corresponde a 10%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 10% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. O autor postula, ainda, o ressarcimento de despesas 

suplementares no valor de R$ 885,80 (oitocentos e oitenta e cinco reais e 

oitenta centavos). O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículo automotores 

via terrestres, estabelece que: “O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Os documentos 

carreados pelo autor, boletim de ocorrência, histórico clinico e cupons 

fiscais me convencem de que foi vítima de acidente de trânsito, sendo 

submetido a tratamento médico, como demonstram citados documentos. 

Os recibos acostados ao ID 13588622 foram emitidos em nome do autor e 
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demonstram que ele foi submetido ao procedimento médico lá descrito e 

cobrado. Sendo assim, o autor faz jus ao recebimento das despesas 

despendidas com o tratamento médico nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei 

n. 6.194/1974. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por FERNANDO 

MODESTO DE ALMEIDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar à parte autora: a. a título 

de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. b. a título de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, o montante de R$ 885,80 (oitocentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo 

desembolso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015863-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1015863-43.2018.8.11.0041 

SENTENÇA DAIANY REGINA DO NASCIMENTO COSTA propôs ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 

de outubro de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por DAIANY 

REGINA DO NASCIMENTO COSTA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14480601), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio 

facial computada em 25% (ID 15597936). Neste caso, para lesão de 

órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 

25% de 100%, corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DAIANY REGINA DO 

NASCIMENTO COSTA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016092-03.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016092-03.2018.8.11.0041 

SENTENÇA THIAGO SANTOS VIEIRA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 de abril de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por THIAGO SANTOS 

VIEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14503919), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 
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tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na mão esquerda computada em 25% (ID 

15600263). Neste caso, para lesão em uma das mãos o percentual é de 

70%, dessa forma 25% de 70%, corresponde a 17,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por THIAGO SANTOS 

VIEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016183-93.2018.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016183-93.2018.8.11.0041 

SENTENÇA JOSSIMAR TAVARES DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 de março de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. O autor requereu 

a decretação de revelia da ré e o julgamento antecipado com 

aproveitamento da perícia médica realizada perante a Central de 

Conciliação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada 

por JOSSIMAR TAVARES DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Citada (ID 14439660), a ré compareceu à 

audiência de conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para 

contestar a ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que 

decorreu o prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto 

sua revelia. Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no punho direito 

computada em 50% (ID 15600158). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do punho o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JOSSIMAR 

TAVARES DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016866-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016866-33.2018.8.11.0041 
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SENTENÇA MARCIA MARIA DO NASCIMENTO propôs ação de cobrança 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 23 

de março de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré, citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCIA 

MARIA DO NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Citada (ID 14479341), a ré compareceu à audiência de 

conciliação, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a 

ação. O art. 344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o 

prazo da ré sem qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. 

Inexistindo questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no tornozelo 

esquerdo computada em 50% (ID 15600648). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%, dessa forma 50% de 25%, 

corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por MARCIA MARIA DO 

NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016034-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIELE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016034-97.2018.8.11.0041 

SENTENÇA JOICIELE OLIVEIRA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 05 de abril de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOICIELE OLIVEIRA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14498671), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no 1º dedo da mão direita computada em 

75% (ID 15600672). Neste caso, para lesão de qualquer dos dedos da 

mão o percentual é de 10%, dessa forma 75% de 10%, corresponde a 

7,5%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 7,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por JOICIELE OLIVEIRA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 
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Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016015-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1016015-91.2018.8.11.0041 

SENTENÇA SAMUEL FRANCISCO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 15 de janeiro de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SAMUEL FRANCISCO 

DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14492752), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. Inexistindo 

questão de ordem a ser apreciada e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no segmento da coluna lombar computada 

em 50% (ID 15596271). Neste caso, para a perda de mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral o percentual é de 25%, dessa forma 50% 

de 25%, corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por SAMUEL FRANCISCO DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014209-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO TEODORO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1014209-21.2018.8.11.0041 

SENTENÇA ONEZIO TEODORO DE ARRUDA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de março de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré, 

citada, deixou de apresentar sua defesa no prazo legal. A seguradora ré 

manifestou nos autos alegando sua ilegitimidade passiva. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ONEZIO TEODORO DE 

ARRUDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Citada (ID 14479648), a ré compareceu à audiência de conciliação, 

contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para contestar a ação. O art. 

344 do CPC dispõe: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. É o que ocorre in casu, haja vista que decorreu o prazo da ré sem 

qualquer manifestação. Deste modo, decreto sua revelia. A ré alega sua 

ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao argumento de 

que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A é a 

entidade superior no que tange a gestão das coberturas estabelecidas na 

Lei 6.194/74, inclusive no que se refere ao pagamento de todos os 

beneficiários das garantias. Contudo, tal alegação não merece prosperar, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Superadas as alegações da ré e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 986 de 2237



perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão na estrutura crânio 

facial computada em 10% (ID 15592715). Neste caso, para lesão de 

órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 

10% de 100%, corresponde a 10%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 10% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ONEZIO TEODORO 

DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031088-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MACEDO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1031088-40.2017.8.11.0041 

SENTENÇA IGOR MACEDO NUNES propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 de junho de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de inépcia da inicial 

por ausência de documento indispensável à propositura da ação, falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. O 

autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IGOR MACEDO NUNES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o 

pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante processual, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito (TJMT, 

APL 93075/2013). Preliminares Rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, uma vez 

que o autor trouxe aos autos outros documentos capazes de comprovar o 

nexo de causalidade, a saber, a Certidão de Ocorrência do SAMU e o 

Boletim de Atendimento do Hospital e Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá/MT (TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). A preliminar de falta 

de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Rejeito a preliminar de 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo por ausência de comprovante de residência do autor 

para fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” 

do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a 

propositura da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. A certidão de 

ocorrência apresentada pela parte autora é suficiente para comprovar a 

ocorrência do sinistro, uma vez que fora lavrado pela equipe que se 

locomoveu ao local do fato, havendo, inclusive, descrição das 

circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios da inocorrência do 

acidente registrado, pelo contrário. Superada a necessidade de 

comprovação da ocorrência do fato, resta a demonstração do dano dele 

decorrente. À medida que o laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato 

narrado como causa exclusiva da lesão identificada, não há que se falar 

em ausência de nexo causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na estrutura crânio facial computada em 

25% (ID 11172023). Neste caso, para lesão de órgãos e estruturas 

crânio-faciais o percentual é de 100%, dessa forma 25% de 100%, 

corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por IGOR MACEDO 

NUNES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 

e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 
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despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007417-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA FILHO (AUTOR(A))

SALVINO TEODORO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO(A))

ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB - DF56455 

(ADVOGADO(A))

DANIEL SOUZA VOLPE OAB - DF0030967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007417-17.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por 

Francisco Pereira Filho e Salvino Teodoro Ribeiro em face da Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em que os autores pretendiam a 

anulação da inscrição homologada pela comissão eleitoral da Chapa 01 e 

imediata abertura dos prazos de inscrição para homologação de novas 

candidaturas ao pleito eleitoral. O pedido liminar foi indeferido (Id 

18246247). Os autores informaram a interposição de agravo de 

instrumento no ID 18286877. No ID 18398022 a Unimed requereu a 

extinção do feito pela perda superveniente do objeto. É o relatório. Decido. 

Esta ação declaratória foi proposta com o objetivo de anular a inscrição da 

Chapa 01 e consequente abertura dos prazos para inscrição de novas 

candidaturas ao pleito eleitoral da diretoria da UNIMED. Contudo, o pedido 

da tutela de urgência foi indeferido e mantido pelo TJMT – RAI 

1002345-75.2019.8.11.0000. Diante do indeferimento da tutela, a eleição 

se realizou no dia 1º de março de 2019, conforme se infere do petitório de 

ID 18398022. Inclusive, os autores manifestaram pela perda superveniente 

do objeto do agravo no RAI 1002345-75.2019.8.11.0000. Destarte, esta 

ação perdeu seu objeto, tendo em vista que a eleição da diretoria da 

UNIMED ocorreu em 1º de março de 2019, tendo os diretores eleitos 

tomado posse. Nesse sentido: “MEDIDA CAUTELAR. PLEITO DE 

ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO PARA IMPEDIR A 

REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

PARAIBANA DE IMPRENSA. LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO 

DA ELEIÇÃO COM OBSERVAÇÃO DE ALGUNS REQUISITOS. ATO 

CONSUMADO. POSSE DA DIRETORIA HÁ MAIS DE NOVE MESES. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PERDA DO 

OBJETO. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.1. No caso, observa-se que os 

promoventes ajuizaram a presente demanda cautelar com a finalidade de 

impedir a realização da eleição da nova diretoria da API. 2. Contudo, em 

cumprimento às determinações judiciais impostas quando da análise do 

pedido liminar, as eleições se realizaram, elegendo a Chapa 01 com 

votação expressivamente majoritária, concretizando-se a posse da nova 

diretoria. 3. Diante disso, verifica-se que a presente ação perdeu o objeto, 

na medida em que a eleição que os promoventes intencionavam impedir 

veio a se realizar por completo, consumando-se com a posse da diretoria, 

que já ocupa os respectivos cargos há mais de nove meses.4. Ausência 

de interesse processual superveniente, possibilitando a extinção da ação 

sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.” (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011933220188150000, - Não 

possui -, Relator DES. JOSÉ AURELIO DA CRUZ , j. em 28-06-2019) Posto 

isto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto este feito sem resolução do mérito. Custas pelos autores, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §§ 2º e 10, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa 

na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022877-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BARBOZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1022877-15.2017.8.11.0041 

SENTENÇA ROGERIO BARBOZA DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 06 de junho de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a retificação do polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ROGERIO BARBOZA 

DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER. Retifique-se a autuação 

fazendo constar no polo passivo da demanda a SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Preliminares A preliminar de falta 

de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Rejeito a preliminar de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por 

ausência de comprovante de residência do autor para fixação do foro, eis 

que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a 

discricionariedade de escolher o foro para a propositura da ação, seja em 

seu domicilio, ou no domicilio do réu. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na 

data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 
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perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão em segmento da coluna lombar computada em 75% (ID 

11858666). Neste caso, para a perda de mobilidade de um segmento da 

coluna vertebral o percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25%, 

corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ROGERIO 

BARBOZA DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar a ré a pagar à parte autora a 

título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025578-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT16448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1025578-46.2017.8.11.0041 

SENTENÇA RODOLFO BAUDUINO DA SILVA propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LÍDER, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 29 de janeiro de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 

na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação requerendo, 

preliminarmente, a retificação do polo passivo da demanda e arguindo as 

preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir pela ausência 

de requerimento administrativo e comprovante de residência em nome de 

terceiro. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, 

o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RODOLFO 

BAUDUINO DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER. Retifique-se a 

autuação fazendo constar no polo passivo da demanda a SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Preliminares Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial pois o equívoco quanto as datas trata-se de 

mero erro material, na medida que todos os documentos médicos trazidos 

pela parte autora comprovam que o acidente ocorreu em 29/01/2017. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ausência do interesse de agir, tendo em 

vista que a simples apresentação de contestação arguindo matérias de 

mérito é documento hábil de comprovar a resistência da parte ré em 

analisar o caso dos segurados (TJMT, Ap 88175/2016). Ademais, não há 

necessidade da parte esgotar a via administrativa para possibilitar seu 

ingresso em Juízo, sob pena de violação do direito constitucional de 

acesso ao Judiciário. Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ausência de comprovante de residência do autor para 

fixação do foro, eis que, conforme previsto no art. 46 c/c 53, III, “a” do 

CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro para a propositura 

da ação, seja em seu domicilio, ou no domicilio do réu. Quanto a 

impugnação dos documentos juntados pelo autor, razão não assiste à 

seguradora ré, vez que da análise acurada dos autos verifica-se que a 

assinatura do autor no instrumento de procuração é semelhante a 

assinatura exarada em seus documentos pessoais e no laudo de 

avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de trânsito, o que foi 

devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior direito computada em 50% (ID 13388923). Neste 

caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%, dessa 

forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RODOLFO 

BAUDUINO DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO 

DO SEGURO DPVAT S/A, para condenar a ré a pagar à parte autora a 

título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 
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seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

OITAVA VARA CÍVEL Processo n. 1001673-75.2018.8.11.0041 

SENTENÇA WILSON ROSA DE MELO propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de outubro de 

2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WILSON 

ROSA DE MELO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A 

preliminar de falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor 

não realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo carimbado pela sucursal 

da seguradora em Mato Grosso. Da mesma forma, não merece guarida a 

preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o referido laudo não se 

mostra indispensável, podendo ser possível comprovar o fato narrado por 

outros meios, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 

53318/2017). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. Não obstante a unilateralidade do boletim de 

ocorrência, os demais documentos apresentados pela parte autora e 

anexados à exordial validam expressamente as informações nele 

contidas, uma vez que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas 

de acidente de motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 

13388639). Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é 

de 70%, dessa forma 50% de 70%, corresponde a 35%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por WILSON ROSA DE MELO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004814-68.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por 

Francisco Pereira Filho e Outros em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico, em que os autores pretendiam a declaração de 

elegibilidade e aptidão para disputarem a eleição para cargos da diretoria 

da ré, bem como o acompanhamento por advogados para resguardar os 

seus direitos. O pedido liminar foi deferido parcialmente, no sentido de 

reconhecer a ilegalidade do ato de desclassificação da Chapa 2, porém, 

foi indeferida a pretensão de declaração de elegibilidade (Id 17824743). A 

ré  in te rpôs  recu rso  de  ag ravo  de  ins t rumento  n . 

1001153-10.2019.811.0000, tendo o TJMT deferido o efeito ativo, 

suspendendo os efeitos da decisão agravada (Id 17931719). Em defesa, a 

ré requereu a extinção do feito pela perda superveniente do objeto (Id 

20621068). É o relatório. Decido. Esta ação declaratória foi proposta com o 

objetivo de declarar os autores elegíveis e aptos a disputarem a eleição 

para cargos da diretoria da Unimed, bem como de serem acompanhados 

por advogados para resguardar os direitos dos autores. A tutela de 

urgência foi deferida parcialmente, porém suspensa pelo TJMT – RAI 

1001153-10.2019.8.11.0000. Diante do deferimento da tutela recursal 

requerida pela Unimed, a eleição se realizou no dia 1º de março de 2019 

(Id 20621068). Inclusive, posteriormente, referido recurso foi extinto pela 

perda superveniente do objeto, em 09/10/2019. Destarte, esta ação 

perdeu seu objeto, tendo em vista que a eleição da diretoria da UNIMED 

ocorreu em 1º de março de 2019, tendo os diretores eleitos tomado posse. 

Nesse sentido: “MEDIDA CAUTELAR. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AO APELO PARA IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DA 

NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE IMPRENSA. LIMINAR 

QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO COM OBSERVAÇÃO DE 

ALGUNS REQUISITOS. ATO CONSUMADO. POSSE DA DIRETORIA HÁ 

MAIS DE NOVE MESES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, DO 

CPC/2015. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.1. No caso, 

observa-se que os promoventes ajuizaram a presente demanda cautelar 

com a finalidade de impedir a realização da eleição da nova diretoria da 

API. 2. Contudo, em cumprimento às determinações judiciais impostas 

quando da análise do pedido liminar, as eleições se realizaram, elegendo a 

Chapa 01 com votação expressivamente majoritária, concretizando-se a 

posse da nova diretoria. 3. Diante disso, verifica-se que a presente ação 

perdeu o objeto, na medida em que a eleição que os promoventes 

intencionavam impedir veio a se realizar por completo, consumando-se 

com a posse da diretoria, que já ocupa os respectivos cargos há mais de 

nove meses.4. Ausência de interesse processual superveniente, 

possibilitando a extinção da ação sem análise de mérito, nos termos do art. 

485, VI, do CPC/2015.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00011933220188150000, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ AURELIO DA 

CRUZ , j. em 28-06-2019) Posto isto, nos termos do artigo 485, IV, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto este feito sem resolução do mérito. 

Custas pelos autores, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §§ 2º e 10, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1006004-66.2019.8.11.0041. SENTENÇA Trata-se de 

ação de retificação de registros civis proposta por LEODEMOS LUIZ 

RUANI, visando à retificação dos assentamentos de nascimento, 

casamento e óbito do de cujus GIOVANNI SASSET (bisavô do autor), as 

certidões de nascimento, casamento e óbito do de cujus EDUARDO 

SASSET (avô do autor), as certidões de nascimento, casamento e óbito de 

NORMA SASSET (mão do autor), bem com o seu próprio assento de 

nascimento. Narra a exordial que o autor é brasileiro nato, mas possui 

descendentes italianos, buscando com a alteração dos registros 

supracitados a obtenção da dupla nacionalidade. Aduz que descende do 

italiano Giovanni Filippo Sasset, (bisavô), nascido na cidade de San 

Gregorio nelle Alpi, Província de Belluno, Região do Veneto, Itália, em 24 de 

março de 1880. Alega que seu bisavô imigrou para o Brasil e contraiu 

matrimônio com Marietta Crippa. No entanto, houveram equívocos em 

diversos documentos registrais da família, ficando prejudicada a 

comprovação da descendência pelo autor. Com a inicial vieram os 

seguintes documentos: procuração, documento pessoais do autor, 

comprovante de residência, certidão de casamento (Giovanni Sasset e 

Marietta Crippa), termo de nascimento (Giovanni Sasset), certidão de óbito 

(João Sasset – Giovanni Sasset), certidão de nascimento (Eduardo 

Sasset), certidão de casamento (Eduardo Sasset e Armelina Tofoli 

Sasset), certidão de óbito (Eduardo Sasset) e certidão de nascimento 

(Norma Sasset). No id. 18128682, o autor emendou a inicial requerendo o 

pedido de tutela antecipada. Ato contínuo, no id. 18307088, requereu o 

aditamento da exordial, anexando documentos a serem retificados, tais 

quais: certidão de casamento (Idilio Ruani e Norma Sasset Ruani) e 

certidão de óbito (Norma Sasset Ruani). No id. 19971249, requereu 

novamente o aditamento aos termos da inicial para requerer o 

cancelamento de registro civil de nascimento de Eduardo Sasset em razão 

da duplicidade. O Ministério Público manifestou-se pela procedência da 

retificação dos registros (Id. 20079387). Os autos vieram conclusos. É 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a emenda à inicial, acostadas no 

id. 18128682. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, com 

fulcro nos artigos 110 e 112 da Lei n.º 6.015/73, que autorizam a 

retificação em assento no Registro Civil. O caso em análise não exige 

dilação probatória em audiência, sendo suficiente a prova documental 

acostada aos autos. O autor pretende a retificação dos assentamentos de 

nascimento, casamento e óbito do de cujus GIOVANNI SASSET (bisavô do 

autor), as certidões de nascimento, casamento e óbito do de 

cujusEDUARDO SASSET (avô do autor), as certidões de nascimento, 

casamento e óbito de NORMA SASSET (mão do autor), bem como seu 

próprio assento de nascimento, uma vez que é descente italiano em linha 

reta de 3º grau do Senhor Alberto Antônio Peruzzo, o qual migrou para o 

Brasil nas primeiras décadas do século XX, ainda menor, e constituiu 

família com a nacional Maria Vigo. Todavia, na certidão de casamento e 

óbito do de cujus Giovanni Filippo Sasset (bisavô do autor) o nome do meio 

“Filippo” foi suprimido conforme certidão acostada no Id. 17960106. Vale 

consignar que as retificações, nos registro do Senhor Giovanni, 

referem-se a inclusão do nome “Filippo” nos registros do italiano, 

acréscimo do local e data de nascimento, bem como a correção do nome 

da mãe para Catterina Lovat. O Senhor Giovanni Filippo Sasset casou-se 

com Marietta Crippa e dessa união nasceu Eduardo Sasset, o qual 

casou-se com Armelinda Tofoli Sasset e nasceu Norma Sasset. O autor 

Leodemos Luiz Ruani é filho de Norma Sasset e Idilio Ruani (Id. 17959936), 

sendo a sua linha sucessória familiar da seguinte forma: bisneto de 

Giovanni Filippo Sasset e neto de Eduardo Sasset. Assim, como não 

houve impugnação e pelo que revelam os documentos colacionados, o 

pedido inicial é procedente, ressalvados direitos de terceiros. Ante o 
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exposto, com ressalvas de direitos de terceiros, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por LEODEMOS LUIZ RUANI e, consequentemente, 

determino a: 1- Retificar o registro da certidão de Casamento do de cujus 

GIOVANNI SASSET para que passe a constar: a) no que concerne à 

filiação o nome correto da mãe como sendo Catterina Lovat; b) no nome 

como Giovanni Filippo Sasset; c) no que concerne ao local de nascimento 

como sendo em San Gregorio nelle Alpi, Província de Belluno, Região de 

Veneto, Itália; d) no que se refere a data de nascimento como nascido em 

24 de março de 1880. Transitada em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao Cartório de Serviço Registral Público de Antonio Prado – RS, 

situado à Rua Sete de Setembro, nº 970, Antonio Prado – RS, CEP – 

95250-000, que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos 

registros para que sejam anexados a estes autos. 2- Retificar o registro 

da Certidão de Óbito de JOÃO SASSET para que passe a constar: a) no 

que concerne ao nome correto como sendo Giovanni Filippo Sasset; b) no 

que concerne ao local de nascimento como sendo em San Gregorio nelle 

Alpi, Província de Belluno, Região de Veneto, Itália; c) no que concerne a 

filiação o nome correto do pai como sendo Vittore Sasset e nome da mãe 

como sendo Catterina Lovat. Transitada em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Ibiaçá – 

RS, situado à Rua Marechal Castelo Branco, 202 – Bairro Centro – RS, CEP 

99940-000, , que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos 

registros para que sejam anexados a estes autos. 3. Retificar o registro 

da Certidão de Nascimento de EDUARDO SASSET para que passe a 

constar: a) no que concerne à filiação o nome correto do pai como 

Giovanni Filippo Sasset e como mãe Marietta Crippa; Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas Naturais de Vacaria-RS, situado à Avenida Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, 8890, Vacaria-RS, CEP 95200-000. 4. Retificar o 

registro da Certidão de Casamento de EDUARDO SASSET para que passe 

a constar: a) no que concerne a filiação o nome correto do pai como 

Giovanni Filippo Sasset e como mãe Marietta Crippa; b) no que concerne 

ao local de nascimento como sento o município de Vacaria – RS; c) no que 

se refere à idade do pai do contraente como sendo o correto 59 anos. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório 

Ofício de Serviço Notarial e Registral de Água Santa-RS, situado à 

Avenida Dário Roman, nº515, sala 01, Água Santa-RS, CEP 99965-000, , 

que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para 

que sejam anexados a estes autos. 5. Retificar o registro certidão de Óbito 

de EDUARDO SASSET para que passe a constar: a) no que concerne à 

filiação sendo como correto o nome do pai Giovanni Filippo Sasset e da 

mãe Marietta Crippa; b) no que concerne ao local de nascimento como 

sento o município de Vacaria – RS; c) no que concerne ao número de 

filhos declarados no registro como sendo o total de 8 filhos, sendo 

acrescentado o nome da filha Norma Sasset Ruani. Transitada em julgado, 

expeça-se mandado de averbação ao Cartório de registro Civil de 

Pessoas Naturais de Maravilha – SC, situado à Av. Sul Brasil, nº 570, sala 

306, Edifício Dubai, bairro centro, Maravilha – SC, CEP 89874-000, que 

encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que 

sejam anexados a estes autos. 6. Retificar o registro da Certidão de 

Nascimento de NORMA SASSET para que passe a constar: a) no tocante 

aos nomes dos avós paternos como sendo correto Giovanni Filippo 

Sasset e Marietta crippa; b) no tocante à idade do pai da registra como 

sendo o correto 29 anos; c) no tocante ao local de nascimento como 

sendo Vila de Águas Santas, ex distrito de Passo Fundo-RS, atual 

município de Água Santa-RS. Transitada em julgado, expeça-se mandado 

de averbação ao ofício do serviço notarial de Água Santa-RS, situado à 

Avenida Dário Roman, nº 515, sala 01, Água Santa-RS, CEP 99965-000, 

que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para 

que sejam anexados a estes autos. 7. Retificar a certidão de casamento 

de NORMA SASSET RUANI, para que passe a constar: a) no que 

concerne a idade do pai da contraente o correto é 47 anos. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao ofício do serviço notarial de 

Água Santa-RS, situado à Avenida Dário Roman, nº 515, sala 01, Água 

Santa-RS, CEP 99965-000, que encaminhe, no prazo de 48 horas, cópias 

dos referidos registros para que sejam anexados a estes autos. 8. 

Retificar a certidão de óbito de NORMA SASSET RUANI, para que passe a 

constar: a) no tocante à idade do pai da contraente o correto é 47 anos. 

Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao ofício do 

serviço notarial de Água Santa-RS, situado à Avenida Dário Roman, nº 

515, sala 01, Água Santa-RS, CEP 99965-000, que encaminhe, no prazo 

de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam anexados a 

estes autos. 9. Retificar a certidão de óbito de NORMA SASSET RUANI, 

para que passe a constar: a) no que concerne ao local de nascimento 

como sendo o correto Vila de Águas Santas, ex-distrito de Passo 

Fundo-RS, atual município de Água Santa-RS; b) no que concerne à idade 

da falecida como sendo o correto 45 anos; c) no que concerne ao marido 

da falecida como sendo o nome correto de Idilio Ruani. Transitada em 

julgado, expeça-se mandado de averbação ao ofício do 1º Registro Civil e 

13º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR, situado à Travessa Nestor de 

Castro, nº 271, Centro, Curitiba-PR, CEP 80020-120, que encaminhe, no 

prazo de 48 horas, cópias dos referidos registros para que sejam 

anexados a estes autos. Em consequência, extingo o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Após a fluência do 

lapso recursal, expeçam-se o competente mandado de averbação aos 

respectivos cartórios, para que seja realizada as respectivas alterações 

no nome da autora, em sua certidão de nascimento e na de suas filhas. 

Custas isentas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita as autoras. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007778-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOUZA VOLPE OAB - DF0030967A (ADVOGADO(A))

DIEGO SOARES PEREIRA OAB - DF34123 (ADVOGADO(A))

ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO OAB - DF56455 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007778-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por Cleo 

Borges em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em 

que a autora pretendia a anulação da inscrição homologada pela comissão 

eleitoral da Chapa 01 e imediata abertura dos prazos de inscrição para 

homologação de novas candidaturas ao pleito eleitoral. O pedido liminar foi 

indeferido (Id 18332872). No ID 18398392 a Unimed requereu a extinção 

do feito pela perda superveniente do objeto. Posteriormente, a ré 

apresentou defesa no ID 187219948 e a autora a impugnou (Id 20104193). 

É o relatório. Decido. Esta ação declaratória foi proposta com o objetivo de 

anular a inscrição da Chapa 01 e consequente abertura dos prazos para 

inscrição de novas candidaturas ao pleito eleitoral da diretoria da UNIMED. 

Contudo, o pedido da tutela de urgência foi indeferido e diante disso a 

eleição se realizou no dia 1º de março de 2019. Esta ação perdeu seu 

objeto, tendo em vista que a eleição da diretoria da UNIMED ocorreu em 1º 

de março de 2019, tendo os diretores eleitos tomado posse. Nesse 

sentido: “MEDIDA CAUTELAR. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO AO APELO PARA IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO DA 

NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE IMPRENSA. LIMINAR 

QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO COM OBSERVAÇÃO DE 

ALGUNS REQUISITOS. ATO CONSUMADO. POSSE DA DIRETORIA HÁ 

MAIS DE NOVE MESES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, DO 

CPC/2015. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.1. No caso, 

observa-se que os promoventes ajuizaram a presente demanda cautelar 

com a finalidade de impedir a realização da eleição da nova diretoria da 

API. 2. Contudo, em cumprimento às determinações judiciais impostas 

quando da análise do pedido liminar, as eleições se realizaram, elegendo a 

Chapa 01 com votação expressivamente majoritária, concretizando-se a 

posse da nova diretoria. 3. Diante disso, verifica-se que a presente ação 

perdeu o objeto, na medida em que a eleição que os promoventes 

intencionavam impedir veio a se realizar por completo, consumando-se 

com a posse da diretoria, que já ocupa os respectivos cargos há mais de 

nove meses.4. Ausência de interesse processual superveniente, 

possibilitando a extinção da ação sem análise de mérito, nos termos do art. 
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485, VI, do CPC/2015.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 

00011933220188150000, - Não possui -, Relator DES. JOSÉ AURELIO DA 

CRUZ , j. em 28-06-2019) Ademais, há que se consolidar os atos 

realizados. Posto isto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto este feito sem resolução do mérito. Custas 

pelos autores, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 

82, §2º e 85, §§ 2º e 10, do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048306-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORMULA CERTA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 

- ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para imprimir o ofício expedido e comprovar nos autos o seu 

protocolo tanto no SPC e quanto SeRaSa, no prazo de 05 dias Cuiabá - 

MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004111-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARELI BAUMGRATZ LISBOA ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para imprimir o alvará constante dos autos, juntamente com a 

sentença e a certidão de trânsito em julgado e tomar as providências 

cabíveis conforme decisão. Cuiabá - MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059575-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE 

DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE FIGUEIREDO OAB - 293.380.851-04 

(REPRESENTANTE)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - 

DATAPREV (RÉU)

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059575-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE 

DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M 

REPRESENTANTE: JOAO GONCALO DE FIGUEIREDO RÉU: EMPRESA DE 

TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV, GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Coletiva com 

pedido de Antecipação de Tutela, proposta pelo SINDICATO DOS TRAB. 

EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E 

PROF. DE PROC. DE DADOS DE MT em desfavor de EMPRESA DE 

TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV E GEAP 

AUTOGESTAO EM SAUDE, na qual alega alteração na forma de custeio do 

plano de saúde dos substituídos que resultou em majoração de 62,50% 

das mensalidades dos planos contratados, mediante desconto em folha de 

pagamento a partir de julho/2019, bem como na cobrança retroativa dos 

valores de fevereiro a junho/2019, a partir de agosto/2019, em boleto 

único ou em 12 parcelas com valor mínimo de R$ 80,00. Discorre o autor 

que a DATAPREV assegura, em regulamento interno, a inscrição em plano 

de assistência à saúde aos seus empregados, mediante o Convênio de 

Adesão nº 001/2015 firmado com a operadora de plano de saúde GEAP, 

na modalidade de autogestão. Expõe que as alterações no modo de 

custeio implementadas pelo 4º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão, 

acima descritas, impactam severa e diretamente os salários dos 

substituídos, a ponto de inviabilizar a assistência à saúde dos empregados 

da DATAPREV e violar o direito à vida e, por consequência, o princípio da 

dignidade humana. Ressalta, ainda, que: "não foram os substituídos que 

deram causa à não atualização de valores a seu tempo devido. A não 

aplicação tempestiva dos reajustes relativos aos exercícios de 2017 a 

2019 se deve a discordância pretérita havida entre as reclamadas, que 

agora chegam a termo, mediante reajuste cumulativo veiculado no Termo 

Aditivo ao Convênio de Adesão n.º 001/2015, o qual implica em flagrante 

transferência para os beneficiários, ora substituídos, de todo o ônus dos 

supostos prejuízos alegados pela GEAP perante a patrocinadora 

DATAPREV". Por tais motivos pugna em sede de antecipação de tutela 

para que seja determinado a suspensão do reajuste de 62,50% (sessenta 

e dois vírgula cinco por cento) previsto no 4º Termo Aditivo ao Convênio 

de Adesão n° 001/2015, com plena manutenção dos serviços de 

assistência à saúde aos substituídos, até ulterior de decisão de mérito, 

sob pena de multa arbitrada pelo Juízo a ser revertida em favor de cada 

substituído. Contudo, a demandada Empresa de Tecnologia e Informações 

da Previdência - DATAPREV é uma empresa pública brasileira, vinculada 

ao Ministério da Economia. Insta salientar que é estabelecido pelo Art. 109, 

Inciso I da Constituição Federal que é competência a Justiça Federal 

processar e julgar ações em que há o interesse de empresas pública 

federais. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as 

causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 

forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as acidentes de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. A par disto, o Superior Tribunal de 

Justiça sumulou o entendimento que: “Súmula: 150: COMPETE A JUSTIÇA 

FEDERAL DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE 

JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS 

AUTARQUIAS OU EMPRESAS PUBLICAS”. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de umas das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de 

Mato Grosso, para onde determino a remessa deste feito, com as 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

dezembro de 2019. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023589-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIA MARIA BRITO FORTALEZA (AUTOR(A))

MARIA ASSIS MATOS (AUTOR(A))

ARIOSVALDO EVANGELISTA BARBOSA (AUTOR(A))

JOANA RAMOS DA CRUZ (AUTOR(A))

VALTER DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA DAS GRACAS NEVES DA CRUZ (AUTOR(A))

FRANCISCO PINTO DE MACEDO (AUTOR(A))

MARIA DE JESUS MENDES DE MACEDO (AUTOR(A))
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MARIA ROSELIS DE LIMA (AUTOR(A))

OLAVO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

ELIZA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

DOMETILIA ENEDINA DE PAULA (AUTOR(A))

DORALICE BARROS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023589-39.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMETILIA ENEDINA DE PAULA, OLAVO DA SILVA MARTINS, VALTER 

DA SILVA, MARIA DAS GRACAS NEVES DA CRUZ, FRANCISCO PINTO DE 

MACEDO, MARIA DE JESUS MENDES DE MACEDO, ARIOSVALDO 

EVANGELISTA BARBOSA, MARIA ASSIS MATOS, ANIZIA MARIA BRITO 

FORTALEZA, DORALICE BARROS VIEIRA, ELIZA DE OLIVEIRA LIMA, 

MARIA ROSELIS DE LIMA, JOANA RAMOS DA CRUZ RÉU: CAIXA 

SEGURADORA S/A Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Responsabilidade Obrigacional, Diante da preliminar arguida nos autos, foi 

determinada a intimação da Caixa Econômica Federal. Ao ID n. 

21217924/docs a Caixa Econômica Federal comparece nos autos 

colacionando documentos dos mutuários, pugnando para que seja 

declinado para uma Vara da Justiça Federal a competência para apreciar 

e decidir sobre o interesse da CAIXA em compor a lide. A Constituição 

Federal, ao dispor sobre a competência da Justiça Federal, em seu artigo 

109, inciso I, diz o seguinte: “Art. 109 - Aos juízes federais compete 

processar e julgar: (...) I - as causas em que a União, entidade autárquica 

ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, 

rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”; Nos 

termos da súmula 150 do STJ, este juízo não tem competência para 

conhecer e decidir o interesse de autarquia federal. Desta forma, a 

competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação é 

absoluta, sendo permitido seu reconhecimento em qualquer fase 

processual, até mesmo de ofício. Sobre o caso em tela já pronunciou a 

jurisprudência, verbis: “SFH. AGENTE FINANCEIRO PRIVADO. CESSÃO E 

CAUÇÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO À CEF. INTERESSE DESSA EMPRESA 

PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Verificada a cessão 

de crédito hipotecário caucionado à CEF, exsurge, desde aí, o interesse 

dessa empresa pública federal a apropriar a competência da Justiça 

Federal (CF artigo 109, I), ainda que o contrato tenha sido firmado com 

agente financeiro privado (BANORTE). 2. Omissis. 3. Agravo de 

Instrumento parcialmente provido”. (TRF1, AG 1998.01.00.084828-2/BA; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator JUIZ FEDERAL CARLOS ALBERTO 

SIMÕES DE TOMAZ. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR. 

Publicação 12/06/2003, DJ p. 106. Data da Decisão 22/05/2003. v.u.) 

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL INTEGRANDO O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - EXEGESE DO 

ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. "A presença da Caixa 

Econômica Federal num dos pólos da ação desloca o feito da Justiça 

Estadual para a Federal” (STJ, conflito de competência nº 1.515-RJ, Rel. 

Min. Fontes de Alencar). [Apelação cível n. 99.021567-9, de Jaraguá do 

Sul, Relator: Des. José Volpato de Souza]. “CONFLITO NEGATIVO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

EMPREGADOR PERANTE O EMPREGADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA - EMPRESA PÚBLICA FEDERAL 

SEGUNDO O DECRETO-LEI 759/69 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

PARA JULGAR A CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, DA CF/88. [...] 3. 

'A Caixa Econômica Federal, como exsurge das disposições do DL n. 

759/69, é empresa pública federal; e, por força do preceituado no art. 109, 

inciso I da Carta Política de 1988, as causas por ela movidas ou contra ela 

propostas impõem-se tramitantes na Justiça Federal, sendo absoluta a 

incompetência da Justiça Estadual para delas conhecer.' (Agravo de 

Instrumento nº 98.015922-9, de São Francisco do Sul, Rel. Des. Trindade 

dos Santos) [Conflito de Competência n. 2003.029553-4, de Capital, 

Relator: Des. Nicanor da Silveira] Diante do exposto, determino a imediata 

remessa dos presentes autos à Justiça Federal, para circunscrição que 

abranja este Município, promovendo o Cartório e a Distribuição as baixas 

nos registros pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Porto União, 25 de 

agosto de 2005. EZEQUIEL SCHLEMPER Juiz Substituto Advogados(s): 

Roberval Nascimento Pires (OAB 8828-B), Marcos Antonio Bohrer (OAB 

14410-A) Diante do exposto, havendo a manifestação de interesse da 

Caixa Econômica Federal de ingressar no polo passivo da ação, 

reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO a competência 

jurisdicional para processar a presente ação e decidir sobre o interesse 

da CAIXA ECONOMICA FEDERAL na lide, em favor de uma das Varas da 

Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, para onde determino 

a remessa deste feito, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá - MT, 1 de agosto de 2019. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005313-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para informar se concorda com o valor depositado, bem 

como para indicar os dados bancários completos para expedição de 

alvará. Cuiabá - MT, 17/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1048294-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RABEA MOHAMAD OMAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VITOR REGINATO OAB - MT23017-O (ADVOGADO(A))

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020506-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020502-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestar sobre o laudo pericial da central de conciliação, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015036-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS DE PAULA EUPHASIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 5 dias. Cuiabá - 

MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008017-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USINAS ITAMARATI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARZAN PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE 

BENS LTDA (REQUERIDO)

JURACI JOSE CARAMORI (REQUERIDO)

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(REQUERIDO)

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (REQUERIDO)

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (REQUERIDO)

IVANA ROWENA SOLDATELLI CARAMORI (REQUERIDO)

ANGELO HERNANDES PARRA (REQUERIDO)

JOSE ARLINDO DO CARMO (REQUERIDO)

REGINA MARIA REZEGUE DO CARMO (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre as certidões dos oficiais de justiça, 

indicando endereços atualizados e pagando as respectivas diligências 

dos oficiais de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 19/12/2019. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1029958-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA GONCALVES DE ALMEIDA SOUZA (EXEQUENTE)

MARCIANO GONCALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias. Cuiabá - 

MT, 19/12/2019. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026546-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALISSON CARDOSO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

considerando que não estavam cadastrados os advogados da requerida, 

impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerida, no prazo comum de 15 

dias, se manifeste sobre o laudo pericial. Outrossim, nos termos do 

Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerida para, no prazo de 5 dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais, sob pena de bloqueio. Cuiabá - MT, 19/12/2019. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006376-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIAGO FRANCA CRISTALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009580-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGALHAES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040846-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIELSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030597-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BOMDESPACHO DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009002-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. C. D. S. (AUTOR(A))

SAMARIA CABRAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010243-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009228-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEJANE ROSA BILIZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009228-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEJANE ROSA BILIZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (autor) para, no prazo de 

15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, 

§ 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003554-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO POSITIVO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (requerido) para, no 

prazo de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o 

art. 1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008902-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDIVANIO GAMBETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) (AUTOR) para, no prazo 

de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 

1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005777-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) AUTOR para, no prazo 

de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 

1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036238-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) REQUERIDO para, no 

prazo de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o 

art. 1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1032628-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR DAL BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT14054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDES HOLDING PATRIMONIAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) REQUERIDA - 

EMBARGADA para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC. Assinatura 

Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008369-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOMILDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) AUTOR para, no prazo 

de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 

1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010914-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI GUILHERME DO AMARAL ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito a fim de intimar o(a) apelado(a) AUTOR para, no prazo 

de 15 dias, querendo, apresentar contrarrazões, de acordo com o art. 

1.010, § 1º, do CPC. Assinatura Eletrônica (Gestor Judiciário)

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1060396-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR SONODA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT0015456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAINE MARQUES SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060396-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CESAR SONODA RÉU: SILVAINE MARQUES SANTOS Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado 

de carência da parte requerente, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. No caso dos autos, os elementos iniciais contidos não são 

suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da 

assistência, pois a parte autora limitou-se a acostar aos autos tão 

somente declaração de hipossuficiência, de modo que não restou 

demonstrada a incapacidade financeira, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Como se observa, a demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas 

alegações, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 997 de 2237



se impõe. Além disso, verifica-se que o aluguel percebido pela requerente 

no importe de R$ 2.500,00 é consideravelmente superior ao salário da 

média nacional[1]. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1]Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache :J l cC iQ71s jwJ :no t i c i as . r7 . com/economia / sa la r i o - m e d i o - 

do-brasileiro-cresce-44-em-dez-anos-e-chega-a-r-1725-04122015+&cd= 3

&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018866-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURENCA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018866-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA LOURENCA NOGUEIRA RÉU: R-4 COMUNICACAO LTDA - ME 

Vistos. Vieram os autos conclusos, petitório de Id. 21890978, em que a 

parte requerente, que é tutelada pela Defensoria Pública, requer seja 

resignada a audiência de conciliação, por conta de que a Defensora 

Pública designada para atuar perante esta Vara Cível foi removida para 

outro órgão de atuação no dia 10 de julho de 2019, inexistindo tempo hábil 

para a designação de um novo Defensor Público que possa comparecer 

no referido ato. Sendo assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para 

o dia 17/03/2020 às 09h00m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 05. No mais, DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes por 

meio de seus procuradores com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

se atentando a secretaria que o autor é assistido pela Defensória Pública 

que deve ser intimada pelo sistema. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 

de novembro de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011784-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011784-55.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUZINETE GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos etc. Constatado a necessidade de produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito (a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o (a) perito (a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 26 de março 

de 2019. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011784-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos intimando a parte requerida para manifestar sobre a 

proposta de honorários periciais e efetuar o pagamento dos mesmos no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 10/01/2019. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000331-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO FERREIRA GARCIA RÉU: PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por RICARDO FERREIRA GARCIA em face de PAULO 

VINICIUS SATIRO DOS REIS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que arrematou em leilão extrajudicial o Apartamento n° 203, 

situado no 2° Pavimento da Torre “E” do Condominio Parque Chapada 

Diamantina, situado na Rua Comendador Henrique, n° 978, Bairro Dom 

Aquino, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n° 90.593 no Cartório do 

5° Serviço Notorial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá. Explana que o referido imóvel já se encontra averbado com os 

dados do requerente e que os demandados que atualmente ocupam o 

imóvel são os antigos proprietários, pelo que requer em sede de 

antecipação de tutela seja determinado a desocupação do imóvel objeto 

desta lide, bem como a imissão na posse em favor do demandante. Sobre 

o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere 

das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua 

característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além 

disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se 

assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste 

exercê-la de forma justa ou injusta. Insta consignar que, para o 

deferimento do pleito de imissão na posse, se faz necessário o 

preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser 

apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se 

consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, 

não pode ter gozado ou fruído da posse. Vejamos o que dita o artigo retro 

mencionado: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não 

se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como 

dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, 

a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 

adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. In casu, o 

demandante requer sua imissão na posse do bem em comento, já que foi 

demonstrado ter adquirido o referido imóvel, conforme se verifica na 

Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 27791985) e na Matrícula 

Atualizada (ID. 27791986) o que em sede de cognição sumária caracteriza 

a probabilidade do direito. Além disso, o perigo de dano resta demonstrado 

pois o demandando permanece na posse do imóvel injustamente, 

causando deteriorações e prejuízos ao autor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para IMITIR A REQUERENTE NA POSSE 

do imóvel objeto da presente demanda, concedendo ao requerido o prazo 

de 15 (quinze) dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o imóvel sob 

pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. Não havendo a 

desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de 

Desocupação Forçada, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que 

se fizer necessária, com diligências de 02 (dois) Oficiais de Justiça, com 

reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso 

haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente 

treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos 

mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço 

de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (RÉU)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, e para possibilitar o cumprimento 

da decisão judicial, impulsiono os autos intimando a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via boleto bancário, 

no prazo de 05 dias. Cuiabá, 10/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030623-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO OAB - MT0012917A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024140-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015039-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025072-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028754-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029072-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAGNO MOURA CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022212-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026111-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEPLANIL JOSE LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023776-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUKENCZUK SAID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)
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Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017091-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para informar se concorda com o valor depositado, bem 

como para indicar os dados bancários completos para expedição de 

alvará. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001691-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXENERGIA GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para informar se concorda com o valor depositado, bem 

como para indicar os dados bancários completos para expedição de 

alvará. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019865-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SANTANA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte 

requerida, informando se concorda com os valores pagos, bem como 

indicando os dados bancários completos para expedição de alvará Cuiabá 

- MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032323-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003292-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY IDERLAN PERIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENNER PEREIRA NEVES OAB - GO33307 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para que seja 

expedida a citação da parte requerida. Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025258-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR LUCAS DE CASTRO VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022608-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIH TRANSPORTES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCA CAETANO DE ALENCAR (EXECUTADO)

CRISTHIAN CAETANO DE ALENCAR (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO PEIXOTO DE ALENCAR (EXECUTADO)

EDNA BENEDITA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

IVETE APARECIDA DE OLIVEIRA SPAZZAPAN OAB - SP341280 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar sobre o peticionado pela parte 

executada, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024952-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JOSE BONFANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022812-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR OAB - MT6366-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora / exequente para retirar/imprimir a carta precatória expedida e 

assinada, no prazo de 05 dias. Impulsiono também para que a parte 

autora, exequente comprove a distribuição da Carta Precatória no prazo 

de 15 dias úteis. Ressalto que é de resposnsabilidade da parte a devida 

instrução da CP, com as peças concernentes, inclusive cópia das 

procurações para possibilitar a intimação dos advogados, bem como 

eventuais despesas com custas de distribuição e diligências de oficiais de 

justiça perante o juízo deprecado, caso não haja deferimento de justiça 

gratuita. No caso de haver deferimento de justiça gratuita, instruir a CP 

com a decisão que deferiu a gratuidade. Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025315-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JESUINO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015717-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ASSUNCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIR AUGUSTO LINO OAB - MT9137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO TECNOLOGIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA EM 

AGRIMENSURA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para manifestar sobre o informado pelo ofício ID 23213860 

Cuiabá - MT, 13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026171-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA ALVES VELASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025981-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARCELO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025822-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

K. N. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025215-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026616-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024828-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JUNIOR ZANARDO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT,13/01/2020. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1440578 Nr: 17962-66.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA IZOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TERESA DO PILAR CARRIÓN 

CARRACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1443361 Nr: 18653-80.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR ALMEIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL SANTOS COSTA NETO, MÁRIO 

MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT.

Após, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416161 Nr: 2685-07.1982.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO RODRIGUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 2685-07.1982.811.0041, 

Protocolo 416161, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417232 Nr: 2966-26.1983.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINANCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDIR ARIONES 

PIMPINATI JUNIOR, para devolução dos autos nº 2966-26.1983.811.0041, 

Protocolo 417232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88699 Nr: 1962-65.1994.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALIM JOANDAT SALIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA., 

LAUDENIR LINO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, MARIA 

ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1443916 Nr: 18755-05.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:22.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos.Cumpra-se.Cuiabá-MT.OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLONJuíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893268 Nr: 25405-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BANDEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATA CAVALCANTI DE LYRA, NILSON 

LUIZ PRITSCH, NILSON LUIZ PRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): UBIRATA CAVALCANTI DE LYRA, Cpf: 

22059849772, Rg: 163832, brasileiro(a), casado(a), consultor, atualmente 

em local incerto e não sabido NILSON LUIZ PRITSCH, CNPJ: 

05118710000134 e atualmente em local incerto e não sabido NILSON LUIZ 

PRITSCH, Cpf: 33566003034, Rg: 17265398, brasileiro(a), solteiro(a), 

consultor tributario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Em 27 de janeiro de 2012, as partes celebraram 

contrato de locação pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses. cujo 

objeto era um imóvel mobiliado situado na Rua Professor Rafael Rueda, nº. 

150, apto 504. Edificio Atalaia, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT. Do 

pacto, não mais em vigor, resultou inadimplência de aluguéis e encargos 

contratuais, tais como, IPTU, taxas de condomínio e energia elétrica. Além 

disso, quando da desocupação, o locatário não cumpriu com o pactuado 

na cláusula 10ª, sendo que o Exequente foi obrigado a arcar com os 

custos de limpeza, pintura de paredes, manutenção de aparelhos de ar 

condicionado. etc, Insta mencionar que, o segundo Executado figura como 

flador do referido acerto contratual, o qual, segundo cláusula 15ª, 

apresenta-se como coobrígado e principal pagador do débito locatício. O 

mesmo, segundo a previsão contratual ora aludida, renunciou 

expressamente ao benefício de ordem. obrigando-se solidariamente a 

todas as cláusulas e condições do contrato, consoante disposição dos 

arts. 265, 827 e 828 do Código Civil. Desta feita, o Exequente é credor dos 

Executados da importância líquida, certa e exigível de R 32.48104 trinta e 

dois mil e uatrocentos e oitenta e um reais e uatro centavos, consoante 

memorial de débito em anexo, seguindo à diretriz do art. 614, inc. II do 

Caderno Processual Civil Várias foram as tentativas de recebir'nento 

amigável o que se pode veriflcar nos vários e-mails trocados entre o 

locador e o locatário, todavia todas as tentativas restaram iírutíferas. 

Assim, não restou outra medida, senão, ao requerente socorrer-se da 

tutela jurisdicional do Estado, por intermédio da presente ação, para ver 

satisfeito o seu crédito.

Despacho/Decisão: Diante do exposto no artigo 257 do Código de 

Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - 

a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;”Conforme denota entendimento 

jurisprudencial acerca do assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO 

NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE 

CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do 

réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis para 

localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a citação 

editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 
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(Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 

16ª Câmara Cível).Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida.Tendo em vista, que os processos não podem ficar paralisados 

por prazo indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por 

não haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de 

editais no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por 

ainda não ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De 

Justiça, DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.Verifica-se dos autos que 

foram empreendidos esforços necessários no sentido de se tentar o 

recebimento do crédito existentes junto aos executados, restando 

infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da exequente. Razão pela qual deve prosperar o 

pedido para tentativa de localização de bens em nome do mesmo, junto a 

Delegacia da Receita Federal, em consonancia com os fundamentos 

decisório de fls. 228/229.Nesse sentido já tem de o STJ, verbis: “Em face 

do interesse da Justiça na realização da penhora, ato que dá início à 

expropriação forçada, admite-se a requisição à repartição compretente do 

imposto de renda para fins de localização de bens do devedor, quando 

frustrados os esforços desenvolvidos neste sentido. Cada vez mais se 

toma consciência do caráter público do processo, que, como cediço, é 

instrumento da jusrisdição. (STJ – RSTJ 21/298)” (in Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª 

ed., p. 440).No mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região:TRFs - Tribunais Regionais Federais Origem: 

TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– 138912 Número do Processo: 2005.02.01.007110-0 UF: RJ Órgão 

Julgador: OITAVA TURMA ESP. Data de Decisão: 06/11/2007Documento: 

TRF200173859 Fonte:DJU DATA: 16/11/2007 PÁGINA: 6 Ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. 

RECEITA FEDERAL. EXCEÇÃO. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS. 

COMPROVAÇÃO. 1. Analisando-se os autos, concluo restar escorreita a 

decisão ora agravada, ao qual incorporo ao presente; encontrando-se a 

mesma em consonância com o entendimento jurisprudencial. 2. 

Precedentes do STJ. 3. Por derradeiro, eito, comungo do entendimento, 

reiteradamente, adotado por esta Egrégia Corte, de que o deferimento da 

medida pleiteada se insere no poder geral de cautela do juiz que, à vista 

dos elementos constantes do processo que, pode melhor avaliar a 

presença dos requisitos necessários à concessão, em casos como o ora 

em exame, só é acolhível quando o juiz dá à lei uma interpretação 

teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato se apresenta 

manifestamente abusivo, o que inocorre, na hipótese. 4. Agravo de 

Instrumento conhecido, porém, desprovido.Ante ao exposto, DEFIRO o 

requerimento da exequente, determinando que requisite junto a Delegacia 

da Receita Federal, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS 

PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, informações sobre a 

existência de bens em nome da parte executada .INTIME-SE o curador 

especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILONI PIRES 

GONÇALVES FOCHEATTO, digitei.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102081 Nr: 15528-03.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA ELISA 

LTDA, LAERCIO JOSÉ DE LIMA, EXPEDITO FRANCISCONE, INÊS MONTEIRO 

DA SILVA, AUDREY MARCOS DECCO FRANCISCONI, DÉBORA KÁTIA 

DECCO FRANCISCONI, IARA MONTEIRO FRANCISCONE, JEAN THOMAZ D' 

PÁDUA FRANCISCONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, 

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17.000, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1374403 Nr: 2984-84.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IVO BIANCARDINI, JOSE GERALDO DE 

SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLIGHTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO 

LTDA, HUGO FILINTO MULLER FILHO, FERNANDO ALBERTO BARBOSA 

MULLER, FREDERICO GUILHERME DE MOURA MULLER, JOSE TADEU 

REYES, GERALDO BIANCARDINI DO PRADO, GUILHERME FREDERICO DE 

MOURA MÜLLER, ARTHUR CESAR DE CARVALHO, NORIVAL 

GONÇALVES BILAR, AROLDO GONÇALO DE ARRUDA, GASTÃO DE 

MATOS MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR ROSSI LOURENCO - 

OAB:3674/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, 

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6057/O, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Certifico que, em análise dos autos verifiquei que o alvará n.º 

526461-8/2019, de 28/07/2019, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi 

liberado para o beneficiário PEDRO MÁRIO FAVA BIANCARDINI, quando na 

verdade, o valor deveria ser devolvido para GERALDO BIANCARDINI DO 

PRADO, conforme pedido fls. 286/292, decisões fls. 242/242v e 304, 

motivo pelo qual intimo as mencionadas partes para se maniefstarem a 

respeito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1173585 Nr: 41548-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA RENATA BEPPU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLEN ARTHUR PREZA NOGUEIRA, WESTON 

ROBERTO PENHA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HARGESHEIMER 

CUBITZA - OAB:10742/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12.678-A/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que o advogado intimado devolvesse 

os autos, motivo pelo qual remeto as demais providências cabíveis.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1058323-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

OSMAR APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO OAB - MT12.563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058323-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELZA DA CONCEICAO, OSMAR APARECIDO DOS SANTOS RÉU: ROQUE 

LIMA DO ESPIRITO SANTO Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo por 

falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios c/c arresto, 

proposta por ELZA DA CONCEIÇÃO e OSMAR APARECIDO DOS SANTOS 

em desfavor de ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alega a requerente que locou ao requerido um 

imóvel comercial localizado Avenida Carlos Addor de Souza, Bairro São 

João Del Rey, na cidade de Cuiabá-MT em 05/07/2019. Aduz que, desde 

setembro de 2009 o requerido não realiza o pagamento do aluguel. Por tais 

motivos, pugna pela antecipação de tutela objetivando a desocupação do 

imóvel. Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela 

Lei do Inquilinato, obedeciam ao rito ordinário, assim como estabelece o 

artigo 59 da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste 

Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo o Novo CPC 

deixou de prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo 

procedimento comum, disciplinado no art. 318 e seguinte do CPC. Não 

obstante a regra geral acima elencada, no caso trazido a baila há 

cumulação de pedidos no processo (despejo e cobrança), sendo aplicável 

o rito especial previsto na lei de locações, e subsidiariamente, as regras 

do procedimento comum. No que tange ao pedido liminar, este tem como 

requisitos o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro deve ser 

entendido como a plausibilidade do direito invocado pelo interessado e o 

segundo como concernente ao fundado receio de que uma parte, antes do 

julgamento da demanda, cause à outra lesão grave e de difícil reparação. 

O pedido de liminar e de tutela antecipada, que antes do Novo CPC 

possuíam requisitos diferentes, tiveram a unificação dos elementos nas 

linhas gerais da tutela de urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela de urgência, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Destarte, a Lei de Locações foi 

editada em 1991, época em que o sistema brasileiro ainda não conhecia de 

forma generalizada a antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, 

considerava-se extremo avanço a possibilidade de imediata realização do 

despejo, initio litis, contudo se exigia várias garantias por considerar 

medida excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni 

parece evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações 

para permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem 

mais sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo 

Código de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de 

despejo, não havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses 

bem menos nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via 

ordinária, pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Tem-se que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados. O periculum in mora torna-se visível com os 

danos advindos da manutenção na posse do imóvel pela requerida sem o 

pagamento da contraprestação devida, o que lhe acarreta excessivo 

gravame e prejuízo a requerente. Por outro lado, o fumus boni iuris em 

sede de cognição sumária, evidencia-se na relação jurídica das partes 

comprovado pelo contrato de locação de imóvel comercial (ID: 27080112). 

Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza que o 

contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência da 

falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo”. Sobre a matéria é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  ( 2 0 2 )  N º 

1008266-49.2018.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA CONDICIONADA A CAUÇÃO CONSISTENTE 

EM 03 ALUGUÉIS - ART. 59, § 1º, LEI N. 8.245/91 – OFERTA DE 

GARANTIA REAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A Lei de 

Locações (Lei nº 8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX e § 3º, determina 

expressamente os requisitos necessários para o deferimento de medida 

liminar de despejo. Um dos requisitos previstos na Lei de Locações (Lei nº 

8.245 /91), em seu artigo 59, § 1º, IX, é a exigência da prestação de 

caução, referente a três meses de aluguel. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)destaquei. Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela antecipada. Com essas considerações, analisadas as alegações 

e documentação apresentada, DETERMINO que a parte requerida 

DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel situado na Avenida Carlos 

Addor de Souza, Lote 18, Qd. 32, Bairro São João Del Rey, na cidade de 

Cuiabá-MT, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo a desocupação 

voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual 

deve ser cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com 

diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se 

necessário for, cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado 

que se poderia exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto 

quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de 

reforço com Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se 

mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado 

o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a 

execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em 

conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria 

Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/04/2020 às 09h30min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1060720-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DAS ROSAS, FLORES E DECORACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060720-43.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

CASA DAS ROSAS, FLORES E DECORACAO LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Antecedente, 

proposta por CASA DAS ROSAS, FLORES E DECORAÇÃO LTDA – 

Representada por MAYARA CRISTINA DOS SANTOS, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que atua no comércio de 

plantas e flores naturais e decoração de ambientes, encontrando-se 

alocada no imóvel da unidade consumidora de nº 6/279090-5, em nome da 

antiga pessoa jurídica Gardênia Comércio de Flores LTDA ME. Aduz que 

locou o imóvel em julho/2019 e no mês de Setembro de 2019 foi 

surpreendida com uma conta de energia no valor exorbitante de R$ 

5.862,72 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), valor este muito acima da média dos meses anteriores. 

Menciona que diante do narrado, reclamou imediatamente perante a ré, e, 

que não tendo êxito, deslocou-se ao Procon Municipal, tendo sido 

designada audiência de conciliação para março de 2020, entretanto, 

mesmo com a existência de tal reclamação, a concessionária requerida no 

dia 27.11.2019 efetuou o corte de energia no local, oportunidade em que 

recorreu ao Procon novamente, que contatou a ré, que por sua vez só 

procedeu com a religação da energia no dia posterior. Informa ainda, que a 

reclamada esta impossibilitando a autora de trocar a titularidade da 

unidade consumidora, sob o argumento de que para realizar a substituição 

do titular não pode haver sequer fatura gerada, o que vem impedindo a 

requerente de finalizar o procedimento de instalação de Sistema de 

Geração de Energia Solar Fotovoltaica. Ante o exposto, ajuizou a 

presente, por meio da qual requer a concessão de tutela antecipada 

antecedente para que seja determinado a demandada que se abstenha de 

realizar o corte no fornecimento de energia, em virtude da fatura em 

aberto do mês de setembro/2019, bem como, que seja compelida a realizar 

a troca da titularidade da unidade consumidora nº 6/279090-5 para o seu 

nome. Com a inicial juntou documentos. Aportou aos autos petição do 

autor (id. 27637396), informando que uma equipe da Requerida foi até o 

local e realizou o corte no fornecimento de energia, pelo que, requer seja 

determinado o religamento no serviço na unidade consumidora nº 

6/279090 -5, bem como para que a concessionária requerida se abstenha 

de realizar novos cortes referentes ao débito em discussão (mês de 

setembro/2019). Sabe-se que a tutela antecipada de caráter antecedente 

foi uma das inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, onde 

o artigo 303 permite ao autor a descrição sucinta da lide e do direito que 

se quer resguardar, acrescidos da justificativa da existência do perigo da 

demora da prestação jurisdicional, vejamos o dispositivo: “Art. 303. Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que 

se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo.” O interessante desse dispositivo é a forma simplória da petição 

inicial, o que para o Doutrinador Nelson Nery Júnior se justifica face à 

“proximidade da propositura da petição inicial”. Para o Doutrinador 

Theotonio Negrão “parecem tratar da própria prerrogativa outorgada ao 

autor no sentido de se limitar a requerer tutela antecipada num primeiro 

momento”, ou seja, o autor pode requerer do instrumento processual 

apenas a tutela antecipada, que não impugnada se estabilizará. No caso 

em tela, depara-se com a tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipada, a exemplo do que tratava o antigo art. 273, do CPC, vez que a 

medida almejada possibilita à parte, desde já, a fruição de algo que muito 

provavelmente virá ser reconhecido na sentença. (WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres; Primeiros Comentários ao Novo 

Código de Processo Civil – Artigo por Artigo. 1. ed – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 295). Como se sabe, os novos requisitos 

para obtenção da tutela antecipada foram trazidos pelo artigo 300 do CPC, 

quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Sendo assim, para a concessão da medida 

pleiteada se faz necessário o preenchimento dos requisitos trazidos pelo 

artigo 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do 

direito, junto à demonstração do perigo de dano, ou ainda, o risco ao 

resultado útil do processo, somados a necessidade da urgência da medida 

ser contemporânea a propositura da demanda. In casu, requer a parte 

autora que a ré seja compelida a restastabelecer o fornecimento de 

energia na unidade consumidora nº 6/279090-5, a qual faz uso, além de 

que a ré proceda com a transferência de titularidade desta para o seu 

nome. Da análise dos autos, na presente sede de cognição se afere a 

existência da probabilidade do direito da requerente, vez que conforme o 

“Histórico de Contas” (ID. 27592101), a fatura que aqui se visa discutir, 

encontra-se desconsoante com a média auferida nos meses anteriores e 

posteriores da referida cobrança. Acerca do tema, eis o entendimento do 

TJ-MT: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO 

DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO 

SERVIÇO CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR 

INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

cobrança desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços 

essenciais autoriza a antecipação da tutela, desde que seja depositado, 

previamente, o valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO 

APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o 

valor cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação 

àquelas recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da 

tutela formulado para coibir a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, porquanto preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Nesta sequência, visa 

ainda a demandante transferir a unidade consumidora nº 6/279090-5 para 

seu nome, tendo em vista que é a atual locadora do imóvel referente a tal 

unidade consumidora, conforme Contrato de Locação de ID. 27598573, no 

mais, é dos autos que os serviços oferecidos pela concessionária estão 

sendo utilizados pela demandante, não devendo a matrícula continuar em 

nome de terceiro, uma vez que a autora restando em mora com os 
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pagamentos perante a requerida, a cobrança do débito será feita em nome 

de terceiro, o qual detêm a titularidade dos serviços perante a demandada. 

Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o corte no 

fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, já que se 

trata de serviço essencial a sua atividade comercial, além disso, pretende 

a instalação de sistema de energia solar, o que só pode ocorrer com a 

titularidade da UC em seu nome (ID. 27593063). Assim sendo, em uma 

análise sumária, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão 

da medida antecipatória em caráter antecedente. Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação 

da liminar à luz de novos elementos. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a medida pleiteada, 

para determinar que ré TRANSFIRA a titularidade da UC nº 6/279090-5, 

bem como os débitos inerentes a esta, para o nome da autora, mediante o 

fornecimento dos documentos necessários para a mudança da titularidade 

da unidade consumidora. DETERMINO ainda, que a requerida realize o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte 

autora (UC 6/279090-5), no prazo de 24 horas, em decorrência do débito 

aqui discutido, qual seja a fatura de Setembro/2019, no valor de R$ 

5.862,72 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois 

centavos), sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

5.000,00. Fica a MANUTENÇÃO da medida condicionada ao depósito 

judicial do valor que a requerente reputa ser devido na fatura em litigio, 

com base na sua média de consumo mensal. Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 

às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO - SALA 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). DETERMINO a intimação da parte autora para o 

cumprimento do disposto no inciso I, §1º do artigo 303 do CPC, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060259-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de 

fazer e de Não-Fazer com Indenização por Danos Morais decorrentes de 

Ato Ilícito, com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por AFFEMAT – 

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando que é 

cliente da requerida através da UC nº 6/734792-5, e, que em Abril de 2019 

foi surpreendida com uma fatura de consumo de energia no valor de R$ 

98.943,32 (noventa e oito mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e 

dois centavos), com vencimento em 18.05.2019. Acrescenta que em 

16.05.2019 registrou contestação perante a ré, e que em 21.05.2019, 

obteve a informação de que a sua contestação foi julgada improcedente, 

momento no qual entrou em contato com a ouvidoria da reclamada, 

sendo-lhe informada que deveria desconsiderar a fatura no valor 

exorbitante, que seria emitida uma e que emitiria nova fatura, o que 

ocorreu, desta vez no montante de R$ 5.029,44 (cinco mil vinte e nove 

reais e quarenta e quatro centavos), sendo que na sequência ainda foi 

emitida nova fatura na quantia de R$ 1.449,70 (mil quatrocentos e 

quarenta e nove reais e setenta centavos), como sendo excedente, de 

modo que recebeu três faturas relativas ao mesmo mês. Menciona que, 

inconformada procurou a Delegacia de Defesa do Consumidor-PROCON, 

onde registrou reclamação sob o nº 51.001.001.19-0010920, inerente à 

fatura já mencionada, bem como as enviadas posteriormente no decorrer 

do processo, no entanto, a demandada alegou a improcedência da 

reclamatória, não sendo resolvida a situação da autora, desta forma, 

encontra-se com uma dívida astronômica que beira os R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil reais), bem como, com o fornecimento de energia 

elétrica suspenso desde 16.12.2019. Assevera ainda, que as faturas 

enviadas se encontram em discordância com o Histórico de Faturas 

emitido pela própria requerida. Ante o exposto, requer a concessão da 

tutela antecipada para que seja determinado a ré que restabeleça o 

fornecimento de energia na UC nº 6/734792-5, abstenha-se de enviar o 

seu nome ao SPC e Serasa, em virtude dos débitos em litigio, bem como, 

que proceda com o refaturamento de tais faturas. Com a inicial juntou 

documentos. Comparece a demandante por meio do petitório de ID. 

27629393, requerendo o parcelamento das custas processuais em 03 

(três) vezes, além de trazer aos autos comprovante do pagamento da 

primeira parcela. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 
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informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque a demandada trouxe aos autos Diversas Faturas e 

Histórico de Contas anteriores às cobranças discutidas (Ids. 27497869 a 

27498674), onde se verifica que nas faturas objeto da presente demanda 

estão sendo cobrados valores em montante acima da média de consumo 

da requerente. Ademais, afere-se do Histórico de Contas (ID. 27498674) 

que há discrepância de valores entre as faturas enviadas à autora e as 

constantes no documento emitido pela ré, além da existência de duas 

cobranças no mês 08/2019. A demonstração do perigo de dano reside na 

relevância do bem tutelado por ser um serviço indispensável e essencial, 

além disso, a requerente já vem sofrendo prejuízos de grave monta, 

correndo o risco de seus alimentos estragarem, a impossibilidade de 

funcionamento do clube, este que já tem eventos previamente agendados. 

Acerca do tema, eis o entendimento do TJ-MT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 

CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança 

desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza 

a antecipação da tutela, desde que seja depositado, previamente, o 

valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO 

DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas 

relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o 

deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para coibir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

06/03/2018). Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à 

empresa requerida. No que tange ao pedido de refaturamento das 

cobranças, tal pleito não merece guarida na presente sede de cognição, 

vez que possui caráter meritório, vez que tão somente com maior dilação 

probatória e instrução processual poderá ser apurada eventual 

irregularidade nas faturas emitidas. Quanto ao pedido de inversão ao ônus 

da prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, 

valho-me, novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. 

Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a 

convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem 

estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a 

contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil sua 

alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, 

pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável 

na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, 

a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação 

de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao princípio 

constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os 

desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida RESTABELEÇA o 

fornecimento de energia elétrica na UC n° 6/734792-5, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, bem como SE ABSTENHA de efetuar novo corte e 

de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude 

das faturas debatidas nos autos, qual sejam as com vencimentos em 

18.05.2019 no valor de R$ 98.943,32 (noventa e oito mil novecentos e 

quarenta e três reais e trinta e dois centavos), em 18.08.2019 na quantia 

de R$ 386,99 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove 

centavos), em 05.08.2019 no montante de R$ 10.727,97 (dez mil 

setecentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), em 

18.10.2019 na importância de R$ 7.457,17 (sete mil quatrocentos e 

cinquenta e sete reais e dezessete centavos), em 18.11.2019 perfazendo 

R$ 6.343,26 (seis mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis 

centavos) e por fim a fatura com vencimento em 18.12.2019 no importe de 

R$ 6.358,33 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e três 

centavos), sob pena de multa. Fica a MANUTENÇÃO da medida liminar 

condicionada ao depósito judicial do valor que a demandante reputa ser 

devido nas referidas faturas, com base na sua média mensal de consumo. 

Com base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em três prestações, 

devendo a autora comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até 

a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora 

ADVERTIDA que o não cumprimento da ordem implicará no indeferimento 

da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 às 

11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Diante do caráter emergencial da medida e a 

essencialidade do bem em comento, bem como para que seja garantida a 

eficácia da decisão proferida anteriormente nos autos, DETERMINO que o 

cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito em regime de 

plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019 Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061184-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAURA GONCALVES JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT17720-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061184-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILAURA GONCALVES JESUS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Revisional 

de Energia Elétrica c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por 

EDILAURA GONÇALVES JESUS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é residente no imóvel situado na Rua 24, quadra 83, casa 

1139, Bairro Jardim Florianópolis, o qual possui a unidade consumidora de 

nº 6/226671-6 perante a requerida. Assevera que, nos meses de 

Novembro e Dezembro recebeu cobranças referentes ao faturamento de 

energia no valor de R$ 579,92 (quinhentos e setenta e nove reais e 

noventa e dois centavos) e R$ 650,67 (seiscentos e cinquenta reais e 

sessenta e sete centavos) respectivamente, valores estes que considera 

abusivo, vez que destoam da sua realidade de consumo. Ante o exposto, 

requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinado a ré 

que se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito, e, que caso já o tenha feito que proceda com a retirada, além 

disso, pugna pela determinação de que a requerida de abstenha de 

suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora nº 

6/226671-6, em virtude das faturas aqui debatidas. Com a inicial juntou 

documentos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso às normas do Código de 

Defesa do Consumidor, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividade de cláusulas contratuais que geram limitação de direitos e que 

ensejam desrespeito à dignidade da pessoa humana. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque a demandante trouxe aos autos Diversas Faturas 

anteriores às cobranças discutidas (Ids. 27644565 a 27645347), onde se 

verifica que nas faturas objeto da presente demanda estão sendo 

cobrados valores em montante acima da média de consumo da 

requerente. Já a demonstração do perigo de dano, reside na relevância do 

bem tutelado por ser um serviço indispensável e essencial à dignidade da 

pessoa humana. Acerca do tema, eis o entendimento do TJ-MT: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO 

CONDICIONADO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança 

desproporcional e abusiva da tarifa relativa a serviços essenciais autoriza 

a antecipação da tutela, desde que seja depositado, previamente, o 

valorincontroverso. (AI 132473/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 31/01/2017). EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA – TUTELA ANTECIPADA 

INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO 

DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA 

DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado nas faturas 

relativas aos meses passados em relação àquelas recentes, é possível o 

deferimento do pedido de antecipação da tutela formulado para coibir a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

06/03/2018). Além disso, observa-se não haver perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois que a medida não causará prejuízo à 

empresa requerida. Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação às faturas referentes aos meses de novembro/2019 e 

dezembro/2019, nos valores de R$ 579,92 (quinhentos e setenta e nove 

reais e noventa e dois centavos) e R$ 650,67 (seiscentos e cinquenta 

reais e sessenta e sete centavos) respectivamente ), se abstenha de 

efetuar a suspensão do fornecimento dos serviços, bem como se 

abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da 

tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Fica a 

MANUTENÇÃO da medida liminar condicionada ao depósito judicial do valor 

que a demandante reputa ser devido nas referidas faturas, com base na 

sua média mensal de consumo, DEVENDO SEREM RESPEITADOS OS 

VALORES INERENTES AOS PARCELAMENTOS CONSTANTES NAS 

FATURAS. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 às 09h30min, 

nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL 

DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 
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que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Diante do 

caráter emergencial da medida e a essencialidade do bem em comento, 

bem como para que seja garantida a eficácia da decisão proferida , 

DETERMINO que o cumprimento do mandado expedido nos autos seja feito 

em regime de plantão judiciário, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2019 Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA OAB - MT19582/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE ALMEIDA ANDREO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1035887-58.2019.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCOS DE ALMEIDA ANDREO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos proposta por IDENILSON 

HENRIQUE PINHEIRO em face de MARCOS DE ALMEIDA ANDREO, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que em 06/04/2018 foi 

celebrado contrato particular de permuta de veículo com ágio entre as 

partes, no qual o requerido adquiriu um veículo RENAULT DUSTER 16 D 

4X2, ano 2011/2012, modelo 2012, Cor Prata, Placa OAT9857, renavam 

00411798120 enquanto o requerente ficaria com o veículo CITROEN/C3, 

EXCL 14 FLEX, 2011/2012, cor preta, Placa ISH5696, Renavam 

00348594712, chassi 935FCKFVYCB514451, ficando acordado que o 

requerido efetuaria o pagamento das parcelas dos 02 (dois) veículos. 

Expõe que, os referidos veículos tiveram sua posse transmitida aos 

permutantes na data da convenção do respectivo instrumento, contudo, o 

demandado não honrou com o pagamento das parcelas de nenhum dos 

veículos, obrigando o requerente a realizar o pagamento das parcelas em 

atraso de seu antigo automóvel, para evitar ter seu nome negativado nos 

órgãos de proteção de crédito. Pugna em sede de tutela de evidência pela 

determinação de restituição da CAMIONETA, RENAULT DUSTER 16 D 4X2, 

ano de fabricação 2011, modelo 2012, cor Prata, Placa OAT9857, 

RENAVAM 00411798120, bem como, que seja determinado o seu bloqueio 

via RENAJUD. Sobre o instituto da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. 

leciona que é necessária a “demonstração de que as afirmações de fato 

estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas 

hipóteses do art. 311, CPC”. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A tutela da 

evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar 

caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Assim, 

o deferimento da tutela de evidência independe da demonstração de 

perigo, sendo necessário apenas o preenchimento dos pressupostos 

exigidos no códex. Noutro ponto, conforme se denota do texto legal, o juiz 

só poderá decidir liminarmente nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, 

do referido dispositivo, assim, tal pedido não merece prosperar ante o não 

preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada. 

Consoante entendimento doutrinário, o inciso II do mesmo artigo, garante a 

concessão da tutela de evidência quando as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, portanto, será 

admitida mediante o preenchimento de dois pressupostos – existência de 

prova das alegações de fato, que deve ser documental ou documentada 

bem como de fato gerador do direito e a probabilidade de acolhimento da 

pretensão processual, ou seja, fundamentação em tese jurídica já firmada 

em precedente obrigatório, tais requisitos não estão configurados, uma 

vez que a preposição “e” indica a somatória dos pressupostos exigidos. 

Acerca do tema, colho a jurisprudência do TJ-MT: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

PLEITO A CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – SUSPENSÃO DE 

COBRANÇA DE FATURA – REQUISITOS AUSENTES – IMPOSSIBILIDADE 

DE CONCESSÃO LIMINAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

A tutela provisória de evidência independe da demonstração de perigo ou 

de risco ao resultado útil do processo. O seu deferimento exige a 

presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC/2015. A 

concessão liminar da tutela de evidência somente pode ocorrer nos casos 

previstos nos incisos II e III do referido dispositivo legal. No caso concreto, 

não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de 

evidência. (AI 121689/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, 

Publicado no DJE 30/01/2017)destaquei. Não sendo também o caso dos 

autos a hipótese do inciso III, do art. 311 do CPC, o indeferimento da 

medida é o que se impõe. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, INDEFIRO A 

TUTELA DE EVIDÊNCIA por não estarem presentes os quesitos 

necessários ao deferimento da medida. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28/04/2020 às 

12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de Dezembro 

de 2019. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito em 

Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060621-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONY SANTOS DA SILVA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ou 
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o pagamento das custas ao final do processo. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 

cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extratos 

bancários ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Desse modo, havendo indícios da capacidade 

financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do 

processo em exame que não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do 

tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Além disso, o salário percebido pelo requerente, conforme os 

Holerites (IDs. 27575323 e 27575324), é consideravelmente superior ao da 

média nacional[1]. Portanto, tem-se que os rendimentos do autor, embora 

não sejam altíssimos, são suficientes para o pagamento das custas 

processuais que, em relação ao valor atribuído à causa, não se mostra 

suficiente a justificar o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimentoda 

gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE CNJ - 

202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1]Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache :J l cC iQ71s jwJ :no t i c i as . r7 . com/economia / sa la r i o - m e d i o - 

do-brasileiro-cresce-44-em-dez-anos-e-chega-a-r-1725-04122015+&cd= 3

&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000084-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO MOLINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000084-77.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

JUCELINO MOLINA DOS SANTOS REQUERIDO: YASMIM SILVA SANTOS 

Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado a uma das Varas de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, para 

onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1061252-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE CUNHA SANTOS (RÉU)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061252-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO JOSE FERREIRA RÉU: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS, 

ARLETE CUNHA SANTOS Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo 
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que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações KAR6327 MT 

FORD/FIESTA SEDAN1.6FLEX 2005 2005 ANTONIO JOSE FERREIRA Não 

ui-button ui-button JZX4716 MT HONDA/CBX 250 TWISTER 2005 2005 

ANTONIO JOSE FERREIRA Não ui-button ui-button GWR8563 MT 

FIAT/PALIO EX 2000 2000 ANTONIO JOSE FERREIRA Não ui-button 

ui-button JYD6037 MT VW/PASSAT 1981 1981 ANTONIO JOSE FERREIRA 

Não No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061635-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

dr ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061635-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Isto posto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCS2534 MT 

JEEP/COMPASS NIGHT EGL F 2018 2018 LUCINBERGUE MORAES DA 

SILVA Não ui-button Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da 

CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 
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nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1060396-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR SONODA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT0015456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAINE MARQUES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060396-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CESAR SONODA RÉU: SILVAINE MARQUES SANTOS Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado 

de carência da parte requerente, a fim de garantir a destinação do 

benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. No caso dos autos, os elementos iniciais contidos não são 

suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da 

assistência, pois a parte autora limitou-se a acostar aos autos tão 

somente declaração de hipossuficiência, de modo que não restou 

demonstrada a incapacidade financeira, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF. Como se observa, a demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas 

alegações, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato bancário ou 

declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Além disso, verifica-se que o aluguel percebido pela requerente 

no importe de R$ 2.500,00 é consideravelmente superior ao salário da 

média nacional[1]. Acerca do tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO 

DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 
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almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal 

[1]Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache :J l cC iQ71s jwJ :no t i c i as . r7 . com/economia / sa la r i o - m e d i o - 

do-brasileiro-cresce-44-em-dez-anos-e-chega-a-r-1725-04122015+&cd= 3

&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000331-58.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RICARDO FERREIRA GARCIA RÉU: PAULO VINICIUS SATIRO DOS REIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Imissão na Posse c/c pedido de Tutela de 

Urgência, proposta por RICARDO FERREIRA GARCIA em face de PAULO 

VINICIUS SATIRO DOS REIS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que arrematou em leilão extrajudicial o Apartamento n° 203, 

situado no 2° Pavimento da Torre “E” do Condominio Parque Chapada 

Diamantina, situado na Rua Comendador Henrique, n° 978, Bairro Dom 

Aquino, em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n° 90.593 no Cartório do 

5° Serviço Notorial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá. Explana que o referido imóvel já se encontra averbado com os 

dados do requerente e que os demandados que atualmente ocupam o 

imóvel são os antigos proprietários, pelo que requer em sede de 

antecipação de tutela seja determinado a desocupação do imóvel objeto 

desta lide, bem como a imissão na posse em favor do demandante. Sobre 

o instituto da tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito 

e a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere 

das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua 

característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além 

disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se 

assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste 

exercê-la de forma justa ou injusta. Insta consignar que, para o 

deferimento do pleito de imissão na posse, se faz necessário o 

preenchimento das condições impostas pela legislação. Assim, deve ser 

apresentado o título de propriedade imobiliária (art. 1.245 do CC), que se 

consuma por meio do registro do título no registro de imóveis, ademais, 

não pode ter gozado ou fruído da posse. Vejamos o que dita o artigo retro 

mencionado: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante 

o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não 

se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como 

dono do imóvel. § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, 

a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o 

adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. In casu, o 

demandante requer sua imissão na posse do bem em comento, já que foi 

demonstrado ter adquirido o referido imóvel, conforme se verifica na 

Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 27791985) e na Matrícula 

Atualizada (ID. 27791986) o que em sede de cognição sumária caracteriza 

a probabilidade do direito. Além disso, o perigo de dano resta demonstrado 

pois o demandando permanece na posse do imóvel injustamente, 

causando deteriorações e prejuízos ao autor. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela para IMITIR A REQUERENTE NA POSSE 

do imóvel objeto da presente demanda, concedendo ao requerido o prazo 

de 15 (quinze) dias para desocupar VOLUNTARIAMENTE o imóvel sob 

pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. Não havendo a 

desocupação voluntária no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de 

Desocupação Forçada, o qual deve ser cumprido com toda a cautela que 

se fizer necessária, com diligências de 02 (dois) Oficiais de Justiça, com 

reforço policial se necessário for, cabendo aos executores da Ordem 

Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em situações desta natureza, 

evitando-se tanto quanto possível o conflito ou a contenda física. Caso 

haja necessidade de reforço com Policiais Militares especialmente 

treinados, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta 

Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos 

mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço 

de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a 

termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia 

Militar. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000527-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000527-28.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 
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atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QBI6067 MT 

HONDA/CG 150 TITAN EX 2014 2014 JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA 

Não ui-button ui-button KAK9781 MT YAMAHA/YBR 125K 2008 2008 

JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA Não ui-button ui-button CZU3450 MT 

FIAT/UNO MILLE FIRE 2001 2002 JOAO PEDRO RODRIGUES CORREA Sim 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário recebido pelo requerente, 

conforme os Holerites (ID. 27817968), até prova em contrário, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o 

entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E 

OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal 

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou 

demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis 

que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000990-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000990-67.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP REQUERIDO: ZEON 

REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA, ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído equivocadamente 

a este juízo, pois foi endereçado ao Juizado Especial da Comarca de 

Cuiabá. Com essas considerações, conheço a incompetência deste Juízo 

e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de um dos Juizados 

Especiais Cível da Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000731-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA CARDOSO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

dra ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000731-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA LUIZA CARDOSO SILVA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória, com 

requerimento de tutela de urgência ajuizada por ANA LUIZA CARDOSO 

SILVA em desfavor da IUNI UNIC - EDUCACIONAL LTDA e o MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, através da qual objetiva a condenação da instituição de 

ensino superior a lançar suas notas no portal do aluno, permitir a colação 

de grau, expedir o diploma, bem como ao pagamento de indenização por 

danos morais. Os autos foram distribuídos à 6ª Vara Federal de Juizado 

Especial Cível da SJMT, que declinou da competência para Justiça 

Estadual ante a ausência de interesse de entidade pública federal, vez 

que o Ministério da Educação é um ente despersonalizado vinculado à 

União. Pois bem. Inobstante o presente feito tenha sido redistribuído a este 

Juízo, verifica-se que a parte autora propôs uma ação idêntica no Juizado 

Especial Cível sob. n. 1021298 -84.2019.811.0001 a qual tramitou no 1º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, sendo julgado extinto o processo 

diante da incompetência de juízo, por entender que em razão de figurar o 

Ministério da Educação no polo passivo, havia interesse da União. 

Preceitua o artigo 286, II, do CPC que: Art. 286. Serão distribuídas por 

d e p e n d ê n c i a  a s  c a u s a s  d e  q u a l q u e r  n a t u r e z a : 

........................................................................................................ II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 
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sejam parcialmente alterados os réus da demanda; Dessa forma, a 

presente demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo do 1º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT. Diante do exposto, reconheço a 

existência de prevenção e determino a redistribuição deste feito ao Juízo 

do 1º Juizado Especial Cível da Capital para processamento e análise, nos 

termos do art. 286, II do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1054228-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON BETTANIN DE BARROS OAB - MT7901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO CASTRO LINHARES (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054228-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS DE BARROS RÉU: MARIA DA CONCEICAO CASTRO 

LINHARES Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo c/c Rescisão 

Contratual e Cobrança de Aluguéis, com Pedido de Tutela Antecipada, 

proposta por JOSE CARLOS DE BARROS em face de MARIA DA 

CONCEIÇÃO CASTRO LINHARES, ambos devidamente qualificados nos 

autos, narra o autor que é proprietário e locador do imóvel localizado na 

Rua Manoel Ramos Lino, Qd. 39, Bloco 04, Apartamento 16, Coophamil, na 

cidade de Cuiabá-MT. No decisório de ID. 26353609 foi deferida a liminar, 

determinando a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, 

condicionando o cumprimento da ordem à prestação de caução pecuniária 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Aportou aos autos petição do 

demandante (ID. 27165993), alegando que entende não ser necessário a 

prestação de caução em razão de que o contrato de aluguel se encerrou, 

contudo, oferece como garantia o próprio crédito decorrente da 

inadimplência dos alugueis. Pois bem. É cediço que a Lei nº 12.112/2009 

incluiu no art. 59, da Lei nº 8.245/91, a possibilidade de ser concedida 

liminar de despejo nas hipóteses de falta de pagamento de aluguel e 

acessórios, prevista no §1º, inc. IX, verbis: “Art. 59. §1º. Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: ... IX - a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo” (negritei) Sendo assim, é de clareza solar que a sobredita lei 

prevê três requisitos para a concessão da liminar: a comprovação da falta 

de pagamento dos aluguéis e acessórios da locação; a prestação de 

caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ausência de 

qualquer das garantias contratuais previstas no art. 37, da mesma norma 

legal. Dito isso, o demandante pleiteia a substituição da caução pecuniária 

pelo suposto débito debatido nesta lide que até o presente momento não 

foi judicialmente reconhecido em prol do requerente, haja vista 

possibilidade de impugnação dos valores reclamados no curso do 

contraditório sequer instaurado. Considerando a natureza da caução, 

tenho que é inviável a substituição pretendida pelo Autor, uma vez que 

sua exigência visa salvaguardar eventual desocupação forçada, 

injustamente pedida pelo locador, devendo ser prestada ao juízo. 

Confiram-se precedentes sobre a questão: “ EMENTA: LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELOS 

CRÉDITOS DOS ALUGUÉIS RECLAMADOS - NECESSIDADE - HIPÓTESE EM 

QUE O ALEGADO CRÉDITO NÃO FOI AINDA RECONHECIDO 

JUDICIALMENTE E OS VALORES RECLAMADOS NA INICIAL SÃO 

PASSÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA. Agravo de instrumento improvido” (TJSP, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Agravo de Instrumento nº 0240498-77.2011.8.26.0000, Rel. 

Cristina Zucchi, j. em 17/10/2011). “Ementa: A simples declaração de 

pobreza, desacompanhada de qualquer outra prova que revele a situação 

econômica do espólio agravante, não autoriza a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Embora a caução possa recair sobre o 

imóvel locado ou outro bem idôneo, que não necessariamente o dinheiro, 

não poderá incidir sobre o crédito de aluguéis, que poderá ser 

especificadamente impugnado em contestação. Hipótese prevista no artigo 

59, § 1o, IX, da Lei 8245/91, que difere da exigência de caução para a 

execução provisória do julgado, cabível antes das alterações trazidas pela 

Lei 12.112/09. Recurso parcialmente provido” (TJSP, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Agravo de Instrumento nº 0036947-73.2011.8.26.0000, Rel. 

Gomes Varjão, j. em 28/03/2011). Neste sentido, já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS C/C PEDIDO 

DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – LIMINAR CONCEDIDA MEDIANTE CAUÇÃO 

– CRÉDITO LOCATÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – PRÓPRIO IMÓVEL OBJETO 

DO CONTRATO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 59, § 

1.º, da Lei de Locações, é possível concessão de liminar desde que 

prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Na 

hipótese, considerando que o suposto débito locatício perseguido nesta 

demanda ainda não se tornou incontroverso, tampouco goza de certeza, 

liquidez e exigibilidade, inviável seu aceite como garantia para o despejo 

liminar. Diante da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau 

quanto ao oferecimento do próprio imóvel objeto do contrato locatício como 

caução, não é possível qualquer manifestação do órgão colegiado a 

respeito da questão ainda não debatida, sob pena supressão de instância 

e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 

1008226-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da caução formulado pelo 

autor no ID. 27165993. No mais, cumpra-se o decisório de id. 26353609. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060256-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060256-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP RÉU: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059436-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VARGAS LICCIARDI OAB - MT16550-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI 

(REU)
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059436-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA REU: 

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059436-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL VARGAS LICCIARDI OAB - MT16550-O (ADVOGADO(A))

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI 

(REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1059436-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA REU: 

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI, 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Verifica-se que o 

presente processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi 

endereçado à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT. Com essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma da 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, para onde 

determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

Janeiro de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001341-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001341-40.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI APARECIDA RIBAS PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que o presente 

processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado 

ao Juizado Especial da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex officio, a 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor de um dos Juizados Especiais Cível da Comarca de 

Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001143-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001143-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVAN DOS SANTOS MORAES REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Isto posto, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia 

os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em 

consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCR6919 MT HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR 2017 2018 

IVAN DOS SANTOS MORAES Sim ui-button ui-button QBU7677 MT 

FORD/FIESTA HA 1.5L SE 2014 2015 IVAN DOS SANTOS MORAES Sim 

ui-button ui-button JYO7246 MT FORD/DEL REY BELINA GHIA 1989 1989 

IVAN DOS SANTOS MORAES Não Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 
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(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

GEISY ROSA DOS SANTOS OAB - 551.736.831-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001337-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): M. 

E. R. M. P. REPRESENTANTE: GEISY ROSA DOS SANTOS REU: MUNICIPIO 

DE CUIABA Vistos etc. Verifica-se que o presente processo foi distribuído 

equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado à Vara Especializada 

em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Com essas considerações, 

conheço a incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma da Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, 

para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001205-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FERNANDO PAGOTTO (REU)

ARTHUR PEREZ DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001205-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIMARA POLVERINE MORAIS GUIDETTI REU: ARTHUR PEREZ DE 

LIMA, DIEGO FERNANDO PAGOTTO Vistos etc. Trata-se de tutela 

antecipada de urgência antecedente proposta por Francimara Polverine 

Morais Guidetti em desfavor de Arthur Perez de Lima e Diego Fenando 

Pagotto, onde narra que manteve juntamente com o Sr. Altair Alves de 

Lima, a sociedade denominada Diag-X Digital Diagnósticos Radiológicos 

Ltda, a qual veio a ser rompida com o falecimento do referido sócio. Aduz 

que foi aberto o processo de inventário, sendo nomeado como 

inventariante o herdeiro Sr. Arthur Perez de Lima (Primeiro demandado) e 

posteriormente o Sr. Diego Fenando Pagotto (Segundo demandado), bem 

como foi deferido pelo Juízo de família o pedido de alvará para a 

regularização provisória da empresa até que se ultime a sucessão e 

partilha ou ulterior deliberação. A presente demandada foi proposta em 

razão de supostas arbitrariedades praticadas pelos demandados na 

empresa, visando a concessão da tutela satisfativa de urgência 

antecedente, para determinar que o inventariante Diego Fenando Pagotto e 

o herdeiro Arthur Perez de Lima, autorizem o pagamento do pró-labore da 

Requerente no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), até que se finde a 

dissolução parcial da sociedade. Discorre a requerente que ingressou 

com uma ação de dissolução parcial de sociedade comercial em relação 

ao sócio falecido, processo nº. 1061511-12.2019.8.11.0041, que tramita 

na 5ª Vara Cível da Capital, onde pleiteia inclusive em caráter liminar o 

afastamento do segundo demandado Diogo Fernando Pagotto, decorrente 

também de irregularidade que vem praticando, que está colocando em 

risco as atividades da empresa. Da narrativa acima se observa que os 

processos mencionados se referem à mesma sociedade (Diag-X Digital 

Diagnósticos Radiológicos Ltda) e, ainda que não tenham o mesmo pedido, 

é evidente a identidade de causa de pedir, relacionando-se de tal modo 

que é inexorável o risco de que haja decisões conflitantes, a ensejar a 

necessidade da reunião das ações nos termos do artigo 55 §3º do Códex 

Processual Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...). §3o Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 
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separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Sobre a matéria, 

importante trazer a baila os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina, 

em seu livro Direito Processual Civil Moderno, Revista dos Tribunais, 2015: 

"(...) O CPC/15, embora não tenha modificado o conceito legal de conexão, 

se comparado com o CPC/1973, estabeleceu que, havendo risco de 

decisões contraditórias, justifica-se a reunião de ações para que sejam 

julgadas em conjunto (cf. art. 55, § 3º, do CPC/2015). Trata-se de solução 

que ajusta-se à ideia de segurança jurídica- já que é desejável que haja 

coerência entre julgados que versem sobre ações que tenham alguma 

afinidade- e, também, à de economia processual, já que pode se permitir a 

realização de atos processuais que possam ser aproveitadas por duas ou 

mais ações. Embora inexista, no sentido mais restrito do art. 55, caput, do 

CPC/2015, conexão entre ação de conhecimento relacionada à 

determinada dívida e a ação de execução do título executivo oriundo da 

mesma relação de direito material, aplica-se a referida disciplina legal 

também a essa hipótese (cf. § 2º, do art. 55 do CPC/2015, cujo rol é 

exemplificativo). Afirma-se que, no caso, há" conexão por prejudicialidade 

", o que justifica a reunião de tais causas. (…)." Em face do exposto, 

DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide, tendo 

em vista o risco concreto de decisão conflitante com aquela a ser 

proferida nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade 

Comercial nº. 1061511-12.2019.8.11.0041, e determino a remessa dos 

autos ao Juízo prevento da 5ª Vara Cível da Capital, nos termos dos 

artigos 55, § 3º, e 59, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061275-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DA SILVA GOMES OAB - MT24022-O (ADVOGADO(A))

NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE OAB - MT25070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP (REU)

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1061275-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO REU: A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP, 

MAXCUSI COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA - EPP Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 2 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações QCW4079 MT 

TOYOTA/YARIS HB XS 15 AT 2018 2019 BIANCA DI CASSIA RIBEIRO Sim 

ui-button ui-button OWK4529 MT CHEVROLET/S10 LT FD2 2013 2014 

BIANCA DI CASSIA RIBEIRO Si No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001024-42.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

SILVANA MARIA PEREIRA REQUERIDO: SUPER CAR MULTIMARCAS LTDA 

- ME Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 
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tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Nesse seguimento, de acordo 

com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, 

redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Portanto, 

cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de 

garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente 

não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a autora possui veículos próprio. 

Lista de Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações GJP8948 

MT TOYOTA/COROLLA GLI18 CVT 2016 2017 SILVANA MARIA PEREIRA 

Sim ui-button ui-button QBN0058 MT FORD/KA SE 1.0 HA 2014 2015 

SILVANA MARIA PEREIRA Sim ui-button ui-button NJI9671 MT HONDA/BIZ 

125 ES 2011 2011 SILVANA MARIA PEREIRA Sim ui-button ui-button No 

caso dos autos, os elementos iniciais contidos não são suficientes para 

amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois a 

autora, em que pese tenha se qualificado como Servidora Pública 

Estadual, limitou-se a acostar aos autos tão somente declaração de 

hipossuficiência, de modo que não restou demonstrada a incapacidade 

financeira do requerente, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º 

da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com as suas alegações, tais como holerite, carteira de 

trabalho, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 2020. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000994-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOMINGOS MARIO DE SIQUEIRA TENUTA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Visto. Designo o dia 12/05/2020, 

às 08h30min para audiência de conciliação, que será realizada na Central 

da Conciliação desta Capital, Sala 01. Intime-se a parte autora na pessoa 

de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Com relação ao 

pedido de tutela de urgência, intime-se a parte requerida para se 

manifestar, no prazo de cinco dias. Concedo o pedido de prioridade na 

tramitação do feito, nos termos dos artigos 1048 do CPC e 71 do Estatuto 

do Idoso. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001468-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REU)

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001468-75.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA REU: DISVECO LTDA, TOYOTA 

DO BRASIL LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 28 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação 

Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NJN7940 MT 

HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 

Sim ui-button ui-button NJN7640 MT HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button NJN7190 

MT HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS 

LTDA Sim ui-button ui-button NJN6800 MT HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button NJN6580 

MT HONDA/NXR150 BROS KS 2007 2008 CONEL CONSTRUCOES 

ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button KAJ6836 MT FIAT/UNO MILLE 

FIRE FLEX 2006 2006 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim 

ui-button ui-button KAP8209 MT HONDA/NXR150 BROS KS 2006 2006 

CONEL CONST. ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button KAP8299 MT 

HONDA/NXR150 BROS KS 2006 2006 CONEL CONST. ELETRICAS LTDA 

Sim ui-button ui-button JYZ1789 MT MMC/L200 4X4 GLS 2006 2006 CONEL 

CONST. ELET. LTDA Sim ui-button ui-button KAJ5747 MT I/TOYOTA HILUX 

CS4X4CHAS 2005 2006 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS Sim ui-button 

ui-button KAR5937 MT I/TOYOTA HILUX CS4X4 2005 2006 CONEL 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button KAA9534 MT 

FIAT/UNO MILLE FIRE 2005 2005 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 

Sim ui-button ui-button JZW4215 MT FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2005 2006 

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button 

KAA8864 MT FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2005 2006 CONEL 

CONST.ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button JZY4707 MT MMC/L200 

4X4 L 2003 2004 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button 

ui-button KAE5747 MT FORD/CARGO 1317F 2003 2003 CONEL 

CONSTRUCAO ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button KAF5747 MT 

FORD/CARGO 1317F 2003 2003 CONEL CONSTRUCAO ELETRICAS LTDA 

Sim ui-button ui-button JZR4969 MT VW/GOL SPECIAL 2003 2003 CONEL 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button JZI7813 MT 

VW/GOL SPECIAL 2002 2002 CONEL CONSTR.ELETR.LTDA Sim ui-button 

ui-button JZC4043 MT HONDA/CG 125 TITAN ES 2000 2001 CONEL 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button JZF4517 MT 

REB/BUENO TR CARGA MOR 1 2000 2000 CONEL CONSTRUCOES 

ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button JYY8102 MT VW/GOL SPECIAL 

2000 2000 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button 

ui-button JZG1780 MT HONDA/CG 125 CARGO 1998 1999 CONEL CONST 

ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button JYR1185 MT HONDA/CG 125 

TITAN 1998 1998 CONEL CONST. ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button 

JYJ7974 MT VW/7.90 S 1988 1988 CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS 

LTDA Sim ui-button ui-button CPN0039 MT M.BENZ/L 1313 1979 1979 

CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim ui-button ui-button AEL5527 

MT M.BENZ/L 1313 1973 1973 CONEL CONSTR.ELETRICAS LTDA Sim 

ui-button ui-button BWB3065 MT M.BENZ/L 1113 1973 1973 CONEL 

CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA Sim No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, 

não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se 

exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do 

pleito. Sobre o assunto a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 
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Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e 

DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas 

processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, 

nos termos do artigo 321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001352-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001352-69.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA REQUERIDO: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, nota-se que o salário recebido pelo 

requerente, conforme os Holerites (ID. 27945389, 27945390 e 27945641) 

está bem acima da média do que a maioria dos brasileiros recebem, até 

prova em contrário, são suficientes para o pagamento das custas 

processuais. Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na 

Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos 

juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O 

entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 
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Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001593-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA DE SOUZA OAB - 639.220.371-00 (REPRESENTANTE)

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VILLAS BOAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1001593-43.2020.8.11.0041 . 

REPRESENTANTE: WANESSA DE SOUZA REQUERIDO: ANTONIO VILLAS 

BOAS Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o veículo objeto deste feito, cujo 

o valor de mercado é razoavelmente alto, está em nome da parte autora, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - Total: 

1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações NPE7632 MT FORD/KA SE 1.0 SD 

B 2016 2017 WANESSA DE SOUZA Sim No mais, não restou demonstrada 

a incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, 

do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pela requerente, conforme os Holerites (ID. 28014345, 28014345, 

28014346 e 28014347), até prova em contrário, são suficientes para o 

pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o entendimento do Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018947-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL CESAR ANTONIETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018947-18.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

TATIANNE ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: SAMUEL CESAR 

ANTONIETTE Vistos etc. No decisório de ID. 21526877, foi indeferido o 

pedido de antecipação de tutela, por não estarem preenchidos os 

requisitos necessários ao deferimento da medida. Os autos vieram 

conclusos para análise da petição de ID. 26495006, onde a parte autora 

requer a reconsideração da decisão retro, ao argumento de que foi 

surpreendia com inúmeras infrações de trânsito em seu prontuário junto 

ao Órgão de Trânsito e inadimplência dos impostos e tributos referentes 

ao automóvel que deveriam ser de responsabilidade de seu ex convivente. 

Aduz ainda que, há risco de ter o seu bem transitando na posse de 

terceiros desconhecidos, o que pode acarretar em eventuais acidentes e 

cometimento de ilícitos ainda mais graves. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, insta consignar que o pedido de reconsideração não tem 

previsão legal, e como tal, não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 
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INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Sobre o assunto decidiu Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO 

DESPROVIDO.“A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é de que 

a apresentação de pedido de reconsideração, caso dos autos, não 

interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.” 

(AgRg no Ag 1361031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05/11/2015, DJe 25/11/2015).Negativa de seguimento do 

agravo de instrumento que se impõe. (AgR 15372/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). 

Ademais, verifica-se que o pleito autoral foi indeferido por não estarem 

presentes os requisitos legais, em razão de que embora a titularidade do 

veículo esteja em nome da requerente, as alegações trazidas pela parte 

autora demandam de produção probatória, impossibilitando assim o 

deferimento da medida liminar pleiteada, ao menos antes da instrução 

probatória. De qualquer forma, insta destacar que o pedido de 

reconsideração não tem o condão de substituir o recurso apropriado à 

reforma da decisão objurgada e nem a torná-la sem efeito. Tanto que 

eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, 

consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. Dessa 

forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo incólume a 

decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Considerando 

que a audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência 

da citação/intimação do requerido, REDESIGNO o ato para o dia 04/05/2020 

às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 02. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000868-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000868-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Da análise dos autos, verifica-se que o autor se qualificou como advogado 

e apresentou declaração de hipossuficiência, desacompanhada de 

qualquer outro documento a lhe dar o devido suporte. Poderia o 

demandante, ao revés, ter apresentado documentos pré-constituídos 

hábeis para a comprovação de suas alegações iniciais, como extratos 

bancários, declarações de renda, contratos de empréstimo celebrados 

para o auxílio com suas despesas, entre outros, o que, contudo, não 

ocorreu no caso em exame. Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira do autor, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 
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(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GONCALVES GOBETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001640-17.2020.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

GONCALVES GOBETTI REU: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, não foi juntado aos 

autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência 

econômica, holerite, extrato de transações bancárias, comprovante de 

imposto de renda, entre outros. Deste modo, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do 

artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 
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O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001478-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE SOUZA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001478-22.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JANIELE SOUZA COSTA REU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE 

BELEZA LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Todavia, não foi juntado aos 

autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência 

econômica, como cópia dos três últimos holerites, declaração de imposto 

de renda, extrato de transações bancárias, entre outros. Ademais, é 

importante observar que, mesmo a ausência de registro em carteira de 

trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a 

concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras fontes de 

rendimento ou reservas financeiras que sirvam de complementação. Deste 

modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 
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aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001819-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MARTINS FONTOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001819-48.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON MARTINS FONTOURA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem 

pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas 

normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o 

Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) 

juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte 

autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que 

se impõe. Lista de Veículos - Total: 3 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições 

Existentes Ações QCL6990 MT I/TOYOTA HILUX CDSRVA4GF 2019 2019 

WANDERSON MARTINS FONTOURA Não ui-button ui-button QCF0430 MT 

TOYOTA/YARIS HB XLPLUSAT 2018 2019 WANDERSON MARTINS 

FONTOURA Sim ui-button ui-button NJR2930 MT YAMAHA/XTZ 125E 2007 

2008 WANDERSON MARTINS FONTOURA Sim No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Com fundamento no 

exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

autora. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas processuais iniciais, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil, bem como, para que junte aos autos cópias das ultimas 06 (seis) 

faturas anteriores ao mês de FEV/2019, de modo a comprovar sua média 

mensal de consumo no importe de R$ 74,25. Decorrido o prazo acima 

mencionado, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001747-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CARLO PORLAN ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ROBERTA COSTA NUNES OAB - MT26774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIANE DE MORAES SERRADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001747-61.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

RONY CARLO PORLAN ALVES REQUERIDO: RUBIANE DE MORAES 

SERRADILHA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o requerente tem veículo próprio, 

o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de Veículos - 

Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações QBY0921 MT CHEVROLET/ONIX 

10MT JOYE 2017 2017 RONY CARLO PORLAN ALVES Sim No mais, não 

restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do 

juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, 

por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário 

recebido pela requerente, conforme os Holerites (ID. 28014345, 28014345, 

28014346 e 28014347), até prova em contrário, são suficientes para o 

pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o entendimento do Eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em recente julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA– DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS 

DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, eis que os 

rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, são 

suficientes para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor em discussão não se mostra significativo a justificar o deferimento 

da gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - CLASSE 

CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido Guedes. 

16/11/2016). Grifo nosso. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido 

de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, 

para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001908-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PRISCILA GONCALVES (REQUERENTE)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001908-71.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

S. V. B. REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos etc. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer 

com Pedido de Tutela de Urgência proposta por SAMUEL VILASBOAS 

BARBOSA em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO DE MÉDICO ambos devidamente qualificados nos autos, onde 

representado por sua genitora alega que é beneficiário do plano de saúde 

individual registrado sob a carteira n° 056 565400097400 5. Narra que, é 

portador de paralisia cerebral tetraplégica (CID – G80.80) apresentando 

um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que causa um 

grave impacto em todas as suas as áreas de seu desenvolvimento social. 

Aduz ainda, que em razão de sua enfermidade necessita urgentemente do 

tratamento multidisciplinar com fisioterapia (Bobath vançado e PediaSuit) e 

fonoaudiologia (com laser), por tempo indeterminado. Pugna em sede de 

antecipação de tutela para que seja determinada, que a requerida 

autorize/custeie imediatamente todo o tratamento de saúde necessário ao 

autor. Acerca do instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Consta do ID 28104582, que o tratamento foi negado pela 

demandada por não possuir cobertura assegurada, de acordo com o Rol 

de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Porém, os planos de 

saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão 

cobertura, e não limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional da 
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medicina que assiste o paciente prescrevê-lo. Sobre o tema, é assente o 

entendimento do STJ no sentido de que a lista da ANS não é taxativa, e a 

falta de previsão deste ou daquele tratamento não pode restringir o 

acesso do consumidor quando comprovadamente indispensável à 

manutenção e higidez de sua saúde. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO 

NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO 

OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. 

DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Está firmada a 

orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir 

tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o 

argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol 

é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao 

consumidor, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. 

Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

25/03/2019, DJe 28/03/2019) (Negritei) Assim, nesta fase de cognição 

sumária, especialmente em virtude das provas documentais apresentadas 

- indicação médica para tratamento multidisciplinar com fisioterapia (Bobath 

avançado e PediaSuit) e fonoaudiologia (com laser) (ID: 28104566, 

28104570, 28104572 e 28104584), contrato do plano de saúde, é possível 

concluir pela probabilidade do direito invocado e pelo risco ao resultado útil 

do processo, principalmente porque cuida-se de criança, hoje com 4 anos 

de idade, com doença considerada grave. Importante dizer que contrato 

de ID 28104580, a princípio, não exclui expressamente o tratamento, 

conforme se denota da CLÁUSULA 7ª. Ao contrário, há no contrato 

garantia expressa de cobertura para psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e sessões psicoterapia, consoante se verifica da CLÁUSULA 

7.2 item III. Assim, diante da inexistência de exclusão expressa do 

procedimento firmado entre as partes, bem como da necessidade do 

tratamento, afigura-se devido o autorização/custeio do tratamento 

prescrito, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. Neste sentido, 

vejamos como decidiu o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Estado 

do Rio Grande do Sul em caso análogo: PLANO DE SAÚDE. RECUSA 

INJUSTIFICADA EM CUSTEAR TRATAMENTO - TERAPIA INTENSIVA NO 

MODELO PEDIASUIT. Embora lícita a delimitação contratual das patologias 

alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão 

de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material 

necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por 

conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de 

obter o que lhe for mais adequado, segundo o médico assistente. (TJ-DF 

20160810015614 DF 0001525-65.2016.8.07.0008, Relator: FERNANDO 

HABIBE, Data de Julgamento: 07/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2018 . Pág.: 466/475) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. 

FISIOTERAPIA. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. NEGATIVA DE 

COBERTURA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE E URGÊNCIA ATESTADAS 

EM LAUDO MÉDICO. A concessão da antecipação de tutela pressupõe 

prova inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, a teor do disposto no art. 300 do 

Novo Código de Processo Civil. Presentes os requisitos previstos no art. 

300 do NCPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de 

tutela. Estando o tratamento "Pediasuit" devidamente prescrito pelo médico 

assistente, não cabe à operadora do plano de saúde negar o respectivo 

tratamento. Agravo de Instrumento desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 

70070704929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rinez da Trindade, Julgado em 27/10/2016). (TJ-RS - AI: 70070704929 RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 27/10/2016, Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2016) Dessa 

forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela 

para DETERMINAR que a demandada AUTORIZE/CUSTEIE o tratamento 

multidisciplinar com fisioterapia (Bobath Avançado, PediaSuit) e 

Fonoadiologia (com laser), conforme indicação médica, no prazo 05 dias, 

sob pena de multa. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita 

a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos 

termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 18/05/2020 às 10:00 hrs, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002014-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELY BARRETO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002014-33.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: JOSELY BARRETO DE MIRANDA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo com pedido de 

Liminar proposta por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S.A. em desfavor de JOSELY BARRETO DE MIRANDA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que em 

03/10/2017 as partes celebraram um contrato de abertura de crédito com 

alienação fiduciária em garantia (cédula de crédito bancário sob o n° 

358049474 e contrato n° 20030937210), com parcelas no valor de R$ 

439,74 (quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), 

prazo de 36 (trinta e seis) vezes e previsão para término em 12/07/2022. 

O referido crédito se destinou à aquisição do veículo: MARCA: FIAT, COR: 

BRANCA, MODELO: UNO MILLE CELEB. WAY, PLACA: JIH8537, MOVIDO 

A: GASOLINA, CHASSI: 9BD15822AB6477662, ANO/MODELO: 2010 

RENAVAM: 000217309879. Contudo, aduz o autor que o réu se tornou 

inadimplente, deixando de realizar o pagamento das últimas 03 (três) 

parcelas, com vencimento em 12/11/2019, 12/12/2019 e 12/01/2020. Por 

todo o exposto pleiteia pela busca e apreensão do veículo concedido 

como garantia. Como se verifica dos autos, o litígio versa sobre Alienação 

Fiduciária em favor de instituição financeira. O Provimento nº 

004/2008/CM, criou a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara com competência exclusiva em 

direito bancário, conforme artigo 1º, inciso I, verbis: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.” Mas adiante no §1º prevê que as ações oriundas de 

alienação fiduciária e demais operações bancárias devem tramitar nas 

referidas varas, vejamos: “§ 1º. Deverão tramitar por essas varas 

especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em 

conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de 

crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida.” Pelo acima exposto, vê-se que o Provimento nº 

04/2008/CM, fixou especificamente, que a Vara Especializada em Direito 

Bancário é competente para processar e julgar entre outras ações, 

aquelas decorrentes de operações bancárias. Nesse sentido, colho o 

entendimento desta Corte Mato-Grossensse: “CONFLITO NEGATIVO DE 
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COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE TARIFAS 

BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 

3º, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a 

matéria em discussão tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo 

Especializado o julgamento. Nas ações de indenização por dano moral, a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário não será afastada 

se o pedido estiver cumulado com outro de natureza tipicamente bancária 

( a r t .  1 º ,  I ,  § 2 º ,  d a  P o r t a r i a  0 0 4 / 2 0 0 8 / C M ) . ” ( N . U 

0023110-26.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – MATÉRIA 

AFETA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. A definição da competência da 

Vara Especializada em Direito Bancário, como para qualquer outra 

especializada, faz-se de modo expresso pela discussão de matéria de 

cunho bancário.Se a ação originária visa à consignação da parcela em 

atraso do financiamento imobiliário e a manutenção das demais relações 

contratuais da parte com a instituição financeira, inclusive, movimentação 

de sua conta corrente prevalece à competência especializada, inteligência 

do § 1º do art. 1º, I do Provimento nº 04/2008/CM.” (N.U 

0008262-34.2015.8.11.0000, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015) No caso em tela o 

pedido possui natureza tipicamente bancária, de modo que a competência 

para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta 

Comarca. Feitas essas considerações, conheço a incompetência deste 

juízo e DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, 

processar e julgar a presente ação, em favor de uma das Varas de 

competência em direito bancário desta Comarca de Cuiabá, para onde 

determino a remessa deste feito, devendo estes autos ser remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição ao juízo 

competente. Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1054634-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZITA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANY RIBEIRO SENABIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054634-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZITA DA SILVA RÉU: IRANY RIBEIRO SENABIO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Despejo para Retomada por Término de Contrato e Falta de 

Pagamento c/c Pedido de Liminar proposta por ZITA DA SILVA em 

desfavor de IRANY RIBEIRO SENÁBIO, ambos devidamente qualificados 

nos autos, onde alega a autora que é proprietária do imóvel situado na Rua 

Papagaio, n° 08, Quadra 09, Bairro CPA IV – 1ª Etapa, na cidade de 

Cuiabá-MT, que foi locado a ré em 19/11/2009 com vigência de 06 (seis) 

meses, contudo, foi renovado até a data de 01/09/2011. Aduz que, após 

decorrer o prazo do aditivo e de sua prorrogação tentou-se de todas as 

formas pactuar novos valores e prazos com a locatária, o que restou 

infrutífera. Expõe ainda, que a requerida foi notificada para discutir acerca 

de alterações contratuais, bem como, foi oportunizado o prazo de 30 

(trinta) dias para desocupação do imóvel caso não concordasse com tais 

alterações. Requer a concessão de tutela de evidência para que seja 

determinado a expedição do mandado de despejo da requerida. Sobre o 

instituto da tutela de evidência, Fredie Didier Jr. leciona que é necessária a 

“demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311, 

CPC”. Nesse interim, o art. 311 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. E o inciso II do art. 9º 

também do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto 

no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses 

de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; Ocorre que na 

hipótese não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

súmula vinculante (inciso II) e não se enquadra na situação do inciso III, 

razão pela qual a sua apreciação se dará após a apresentação da peça 

contestatória. Designo o dia 05/05/2020, às 09h00min horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital, Sala 02. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, 

NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão 

de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001802-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMPER - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE OLIVEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001802-12.2020.8.11.0041. AUTOR: AMPER 

- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: FLAVIO DE OLIVEIRA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por AMPER – EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA em face de FLAVIO DE OLIVEIRA DA SILVA, 

alegando em síntese que a empresa requerente é proprietária do imóvel 

objeto do R-02 da matrícula 69.906 registrada no 5° Ofício da Comarca de 

Cuiabá. Aduz que em 12/06/2015 o requerido realizou a compra do Lote 

11, Qd. 12, Rua 05, JD. Das Oliveiras através da cessão contratual a qual 

transmitiu todas as obrigações do antigo comprador ao adquirente. Narra 

ainda que o réu não cumpriu com suas obrigações e não efetuou o 

pagamento das prestações, como estabelecido em contrato (ID: 

280844165). Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

declarado rescindido o contrato e determinado que o réu desocupe o 

imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a autora ser reintegrada na 

posse do bem. Alternativamente, requer que seja fixado o valor diário de 

R$ 30,00 (trinta reais) a título de locação, até desocupação, o qual deverá 

ser abatido de eventual crédito pertencente a ré. Imprescindível destacar 

que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige 
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os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que inexiste nos autos qualquer comprovação da constituição do Réu 

em mora, ou da tentativa frustrada de recebimento do alegado débito 

contratual. Além disso, o contrato prevê clausula de aplicação 

sancionatória em caso de inadimplemento, e não a reintegração da posse 

ou medida mais drástica (item 2.7 do contrato anexado), de sorte que, 

eventual notificação extrajudicial, sem prova inequívoca do recebimento, 

não possui o condão sumário para afastar o contrato bilateral firmado 

entre as partes. Dessa forma, tem-se que, o conjunto probatório trazido 

aos autos, totalmente unilateral, não está revestido da robustez 

necessária a sustentar o pedido de tutela de urgência vindicado, que 

possui traços inclusive de irreversibilidade, o que é vedado pelo instituto 

provisório eleito. Quanto à fixação de alugueis diários de R$ 30,00 (trinta 

reais), a parte requerente não demonstrou a urgência na medida ou que 

não possa aguardar até o final da lide. Além do mais, o deferimento da 

tutela pretendida pela autora esgotaria, por completo, o mérito da 

demanda. Eis o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - 

INDEFERIDO - RESCISÃO LIMINAR DE CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - 

DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALOR CONTROVERTIDO - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se deve rescindir o contrato liminarmente, vez 

que estaria antecipando o próprio julgamento do mérito da ação ordinária. 

O depósito em juízo do valor controvertido pleiteado, deve ser feito por 

meio de ação de consignação em pagamento, sede própria para tal pedido. 

(TJ-ES - AI: 35079000069 ES 35079000069, Relator: FREDERICO 

GUILHERME PIMENTEL, Data de Julgamento: 26/06/2007, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2007) (Destaquei) Por tais 

razões, entendo que a rescisão sem oitiva da parte contrária se mostra 

precipitada. Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. No mais, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/05/2020 às 10:00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cumpra-se. Cuiabá. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001542-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001542-32.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Em consulta ao sistema PJE, 

verifica-se que o autor MAURICIO CESAR CARTANA SILVA propôs duas 

ações idênticas, a presente, e outra sob o nº 1021366-34.2019.8.11.0041 

em trâmite no 4° Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, tendo as 

mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Ocorre a litispendência quando 

se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §

§ 1º e 3º, do CPC/15). §1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, 

quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º Uma ação é idêntica 

à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso. Note-se que “uma ação é idêntica à 

outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido” (§ 2º do art. 3337 do CPC/15). Outrossim, “extingue-se o 

processo, sem resolução de mérito: (...) V – reconhecer a existência de 

perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (art. 485, V, do CPC/15). 

Na espécie, a parte autora reproduziu duas vezes a mesma ação, onde 

àquela foi distribuída em primeiro lugar (17/12/2019 – 16:12), inexistindo 

sentença de homologação de desistência, estando o feito em regular 

tramitação. Ainda que houvesse pedido de extinção daquele processo, 

nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 

2015, a desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação: 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após homologação judicial. (grifei) Nesse 

sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. 

IMPETRANTE QUE RESTOU INTIMADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

MAS OPTOU EM NÃO COMPARECER NA SOLENIDADE EM RAZÃO DE TER 

POSTULADO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO QUE SÓ PRODUZ EFEITO 

APÓS A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, A TEOR DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ART. 200 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA NO PRAZO FIXADO EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOTA 

DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. 

DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA 

QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL OU ABUSIVA. SEGURANÇA DENEGADA. 

(Mandado de Segurança Nº 71007914716, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

19/10/2018) Ressalto, por fim, que a litispendência é matéria de ordem 

pública, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, como no caso dos autos. Nesse ínterim, dispõe o art. 485, do 

NCPC: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º 

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, 

em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito 

em julgado. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 485, inciso V, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, em razão da litispendência ao processo n. 

1021366-34.2019.8.11.0041. Sem custas. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1062055-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR LOPES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1062055-97.2019.8.11.0041. 

INTERESSADO: LEANDRO CESAR LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em consulta ao 

sistema PJe, verifica-se que o autor LEANDRO CESAR LOPES propôs 

duas ações idênticas, a presente, e outra sob o nº 

1022320-80.2019.8.11.0001 em trâmite no 4° Juizado Especial Cível da 

Capital, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Ocorre a 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está 

em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15). §1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. §2º 

Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. §3º Há litispendência, quando se repete 

ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já 

foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. Com efeito, para 

caracterização da litispendência, é necessário que exista identidade de 

partes, de causa de pedir e de pedido, como leciona Calmon de Passos: 

“A litispendência e a coisa julgada reclamam identidade da lide. E isso 

ocorre quando são os mesmos os sujeitos que contendem a respeito do 

mesmo bem da vida e pela mesma causa. Há, por conseguinte, uma tríplice 

identidade exigida para que se reconheça a identidade das lides: 

identidade dos sujeitos, identidade do pedido e identidade da causa de 

pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não se pode cogitar nem de 

litispendência nem de coisa julgada. (Comentários ao Código de Processo 

Civil, vol. III, Forense. 6ª ed.. Rio de Janeiro: 1989, p. 313). Desse modo, 

não há dúvidas de que a ação citada anteriormente tem as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir, estando o presente feito, portanto, 

fulminado pela litispendência. Posto isso, configurada a litispendência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, V do Código de Processo Civil. Revogo a tutela concedida no id. 

27738752. Sem custas. P.R.I. Transitado em julgado, arquive-se os autos, 

observando-se as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041586-91.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUIS ALVES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT10301-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041586-91.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003952-27.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA ASSUMPCAO CARVALHO BERNARDES (EXECUTADO)

LUIZ ROBERTO BERNARDES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003952-27.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047773-18.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FACCIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT17724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALMIS ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047773-18.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002983-12.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSENDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DA SILVA SANTANA (EXECUTADO)

JOSAIAS VIEIRA DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002983-12.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025541-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO APODACA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025541-41.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0045746-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTE II (EXEQUENTE)

NELSON ASTOR BENCKE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA FATIMA DA SILVA FORTES (EXECUTADO)

ALLIRSON OLIVEIRA FORTES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045746-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034481-97.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

LIBERTY SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051-O (ADVOGADO(A))

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034481-97.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034621-34.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS MAURO DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

RR COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GILSON PAES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034621-34.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041321-26.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ARNOUD SANTIAGO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA (EXECUTADO)

WALDIR CECHET JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041321-26.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0042599-62.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M T COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0042599-62.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0036402-91.2011.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SILVA BOAVENTURA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036402-91.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0002659-81.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PISA INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CASILLO OAB - PR3903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002659-81.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0040279-39.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BARRIOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE BRITO CANDIDO OAB - MT2802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040279-39.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000166-05.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO ALBINO MICHALSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEI ESTELVIO MICHALSKI OAB - MS10397-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000166-05.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0018981-88.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BOA MORTE DA SILVA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018981-88.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0004576-91.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA ROCHA GOMES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ONILDO ALVES PINHEIRO OAB - RO852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORMAT SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

NAIME MARCIO MARTINS MORAES OAB - MT3847-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004576-91.2004.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0032418-02.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CARLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA XAVIER OAB - MT5267-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIPER CUIABANO SUPERMECADO LTDA - ME (EXECUTADO)

HELTON LINO BELETI (EXECUTADO)
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MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS (EXECUTADO)

MARCUS ANTONIO CARDOSO DE JESUS -M E (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032418-02.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003048-85.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA SOUZA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE MARTINS CUNHA OAB - MT10837-O (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR BERTE (EXECUTADO)

REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO DE SOUZA (EXECUTADO)

BERTE FLORESTAL LTDA (EXECUTADO)

VILMAR JOSE BERTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515-O (ADVOGADO(A))

JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES OAB - MT6948-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003048-85.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014853-69.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014853-69.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056358-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA DE PAULA LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JASSON BORRALHO PAES DE BARROS OAB - MT9937-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ASSOCIACAO ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - 

AASPB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056358-54.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026458-65.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILIO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

MARIA GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0026458-65.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038869-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCARA MARIA DE OLIVEIRA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - MT15813-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS OAB - MT15688-A 

(ADVOGADO(A))

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038869-38.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044031-14.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CÁSSIO JORGE DE OLIVEIRA OAB - MS14517-O (ADVOGADO(A))

Marcondes Rai Novack OAB - MT8571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA PEREIRA CAMACHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

NELIR FATIMA JACOBOWSKI GEIER OAB - MT3437-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044031-14.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047592-46.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LEITE DO AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILA LEITE AMARAL OAB - MT13149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047592-46.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044207-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA DE PAULA LEITE (EXECUTADO)

PAULA ONEIDE PAES DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044207-90.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031488-76.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DOS SANTOS AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO FREIRE MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031488-76.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032564-38.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ROQUE BIASUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO VIEGAS DINIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032564-38.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 
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DE SENTENÇA

Processo Número: 0036475-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (EXEQUENTE)

MIRTES ENI LEITZKE GROTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VENUS MARA SOARES DA SILVA OAB - MT8677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSERV CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0036475-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037475-93.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDO ALEIXO BRAZ DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

CELIO JOUBERT FURIO (EXEQUENTE)

DIVINO PAIS LEMES DE FREITAS (EXEQUENTE)

ANA ANTONIA ALVES DE JESUS (EXEQUENTE)

DARLENE APARECIDA ROSA (EXEQUENTE)

BERNADETE PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

ARLINDO PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA DAS DORES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Bertani OAB - MT14501-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS OAB - MT15688-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037475-93.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035446-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EXEQUENTE)

DEUNIR BORTOLOSO (EXEQUENTE)

NELIS DE OLIVEIRA SILVA MAIA (EXEQUENTE)

JOAO BOTELHO (EXEQUENTE)

WALDERSON MORAES COELHO (EXEQUENTE)

GILSON GOMES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

GENOEFA COSTA ZAGO (EXEQUENTE)

ITAMIR GOMES DE REZENDE (EXEQUENTE)

IRACEMA PEREIRA FLORES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE OAB - MT15549-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035446-70.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035621-64.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RONDON DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

AGROPECUARIA JAMANXIM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035621-64.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0047667-85.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

ARIANE SILVA DE SIQUEIRA OAB - 734.763.311-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO DOMINGOS DA SOLEDADE OAB - 080.019.951-00 

(REPRESENTANTE)

GONCALINA GRACINA DA SOLEDADE CARVALHO OAB - 791.968.021-20 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JOSIMAR VITOR PEREIRA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JACI TOMAZ DE SIQUEIRA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOAO DE SOUZA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0047667-85.2014.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0044941-46.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CILENE DE AQUINO BEZ BATTI (EXEQUENTE)

GABRIELA BEZ BATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Samuel Richard Decker Neto OAB - MT4965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

NELSON BRITO (EXECUTADO)

ERAI MAGGI SCHEFFER (EXECUTADO)

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO ROSSATO OAB - MT8810-B (ADVOGADO(A))

RENATA PEREIRA PIMENTEL OAB - MT10504-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044941-46.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO

Processo Número: 0024664-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LEANDRO RODRIGUES SAPATERA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024664-67.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO (37) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO

Processo Número: 0024663-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO GONCALVES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024663-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO (37) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0019274-24.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DELCIO JULIO BENTO JUNIOR OAB - MT15302-O (ADVOGADO(A))

TONI CARLOS SANCHES OAB - 544.864.401-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

MARILENE BENEDITA MOCKER DE SANT ANNA OAB - 207.393.891-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

JUSSARA MARIA LATORRACA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

SAVIO FERREIRA VILELA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

IVO LUIZ GOMES (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Certifico que o Processo nº 0019274-24.2012.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033549-75.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA ALVES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033549-75.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0030087-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELINE DIAS DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SÁVIO DANILO LOPES LEITE OAB - MT13507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE KAREN DECKER OAB - MT7007-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030087-08.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0032340-71.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVETH CORREA COSTA - SEGURANCA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGILIZE SERVICOS DE ENTREGA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032340-71.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0015815-92.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO OAB - MT6522-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - PE808-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015815-92.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009831-93.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR PEDRO SCALCO OAB - MT5963-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. GUETHI EIRELI - ME (EXECUTADO)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

BENEDITO DA SILVA BRITO OAB - MT3822-O (ADVOGADO(A))

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT3342-O (ADVOGADO(A))

GYAN CARLO DE ARRUDA OAB - MT10027-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

ALVARINO RODRIGUES DE ARRUDA OAB - MT1754-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009831-93.2005.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008971-48.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT6580-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (EXECUTADO)

DIPROFAR - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E 

HOSPITALARES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008971-48.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001745-56.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXEQUENTE)

LUIZ SOUZA REIS (EXEQUENTE)

LUIS GUILHERME LEAL CURVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))
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LUIZ SOUZA REIS OAB - MT2408-O (ADVOGADO(A))

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948-O (ADVOGADO(A))

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

MARGARETE DA GRACA BLANCK MIGUEL SPADONI OAB - MT8058-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MT11876-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001745-56.1993.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005877-83.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZETE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - SP244247 (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENIO DE BRITO ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EWERSON DUARTE DA COSTA OAB - MT4842-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005877-83.1998.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0031754-78.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lúcio Roberto Alves dos Reis OAB - MT6710-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031754-78.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0010988-14.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MACIEL DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA CRISTINA ANDRADE DA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE JOSE RACHID JAUDY OAB - MT20400-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI LOUSADA GOUVEA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO FRANCISCO GOUVEA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS FAIAD OAB - MT8500-O (ADVOGADO(A))

DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA OAB - MT5245-O (ADVOGADO(A))

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010988-14.1999.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037098-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO RIBEIRINHO LTDA (EXEQUENTE)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY GUIRRA CORTE OAB - MT22080-O (ADVOGADO(A))

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS LTDA 

(EXECUTADO)

DANIELLE MUZZI MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY AMARAL DE SOUZA OAB - MT11864-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB - MT6740-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037098-54.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005004-34.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON SEGUROS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO OAB - MT8505-O (ADVOGADO(A))

GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO OAB - MS10766-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO OAB - MT5092-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLE SILVA CASTRO OAB - MT5467-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005004-34.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040756-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODRIGO MISCHIATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAERCIO FAEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT15390-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040756-86.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0003055-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO MESSIAS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTEU NILDEMIR DE MAGALHAES OAB - SP171368-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

WANDERLEY ALONSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003055-57.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010585-69.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE OLIVEIRA ROSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010585-69.2004.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0041631-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MARIA MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3EF TECNOLOGIA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041631-56.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0044911-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMINO AFONSO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0044911-35.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031418-88.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS (EXEQUENTE)

MARCOS REGENOLA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMINO AFONSO FERNANDES (EXECUTADO)

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

RICARDO SALDANHA SPINELLI OAB - MT15204-O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0031418-88.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0018677-70.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES CARDOSO FARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI VICENTE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018677-70.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034243-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANTONIO WALDEMIR VIEIRA ACCIOLY (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034243-05.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026682-81.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT9510-O 

(ADVOGADO(A))

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA RODRIGUES PRADO (EXECUTADO)

JOANY MORAES ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026682-81.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034270-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIENNE GOMES ALVES HORACIO (EXEQUENTE)

MARCELO MARTINS GUIMARAES E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR OAB - MT8564-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCORPORACAO ORIENT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA OAB - GO34945-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034270-85.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011074-91.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEI SOUZA DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES OAB - MT7730-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FREIRE RIBEIRO (EXECUTADO)

LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

RAELSON DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

JOAO CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011074-91.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035309-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIR FURRER MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO RAFAEL MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ISOLDINO ALVES FERREIRA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISOLDINO ALVES FERREIRA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THAYS FERNANDA LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO CHIQUITO GARCIA OAB - SP123583-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035309-20.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007968-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO APARECIDO MEDEIROS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUEL APARECIDO DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0007968-14.2019.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011902-87.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IBSEN FRANCISCO FRAGA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES OAB - RJ139141-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO FONTES MAYA FERREIRA OAB - RJ100618-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011902-87.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008270-53.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE MELGACO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA TATIANY DE CAMARGO JORGE (EXECUTADO)

ROSANA ANDREA DE CAMARGO JORGE (EXECUTADO)

ANSELMO CURSINO JORGE (EXECUTADO)

ROSANGELA BEZERRA DE BARROS (EXECUTADO)

MANOEL BENEDITO DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

ANSELMO CURSINO JORGE OAB - MT2330-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008270-53.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0025635-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE AVELINO DE SOUZA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025635-81.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO

Processo Número: 0019756-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA DE CESARO LORENZET (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA ZUCHIERI BRESSAN OAB - MT13375-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BERNARDO DONASSOLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA AUXILIADORA DIAS MATTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

marcos davi andrade OAB - MT11656-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019756-93.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO (37) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009325-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PIMENTA QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JESSICA BARROS E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EFS PARTICIPACOES EIRELI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009325-34.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0009264-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DE MELLO LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA MARIA BEDIM LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009264-76.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO

Processo Número: 0029608-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DIOMARA APARECIDA DA ROCHA VIEGAS DE PINHO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE SANGALLI PADILHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE FABIANO VIEGAS DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JAIR ROQUE BIASUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA OAB - MT9439-A (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029608-15.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO (37) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0029863-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GUIMARAES DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA OAB - MT10372-B (ADVOGADO(A))

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAXI LOTACAO ESTRELA AZUL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VIVALDO BARBOZA PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA HELENA DE SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029863-70.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0054046-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO IVOGLO (EXEQUENTE)

MAURO IVOGLO & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO MARTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO COSTA OAB - RO2008-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054046-42.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055121-19.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055121-19.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047800-30.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.F. LARA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELLINA SODRE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047800-30.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO

Processo Número: 0048618-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE SANTANA OAB - 299.007.271-34 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

TAMARA MEIRELLES GONTAN BLANCO OAB - MT160122-O 

(ADVOGADO(A))

VIVALDO BARBOZA PEREIRA OAB - 204.583.551-00 (REPRESENTANTE)

PERICLES GONCALVES FILHO OAB - MT119383-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

NAYRA MARQUES DOS SANTOS OAB - RJ146652-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WERNECK COTTA OAB - MT167373-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO OAB - 

75.170.191/0001-39 (REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

TAXI LOTACAO ESTRELA AZUL LTDA - ME OAB - 05.683.292/0001-28 

(REPRESENTANTE)

 

Certifico que o Processo nº 0048618-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-34 BUSCA E 

APREENSÃO

Processo Número: 0055202-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MACIEL MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ OTAVIO DOS SANTOS PROENCA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0055202-65.2014.8.11.0041 – Classe: BUSCA 

E APREENSÃO (181) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-37 CAUTELAR 

INOMINADA

Processo Número: 0006669-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (REQUERIDO)

ALDA MARTINS BRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006669-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

CAUTELAR INOMINADA (183) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001235-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. M. SOBRAL - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONSORCIO MARECHAL RONDON (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA OAB - MT6719-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001235-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040432-33.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIAMAR MARCANTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILIO MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - SP152165-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040432-33.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046827-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR HONORATO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0046827-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0047644-08.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERSINA GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LOTUFO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERTUOL DUARTE OAB - MT13747-O (ADVOGADO(A))

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0047644-08.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0047077-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO BELO EMPRESA GRAFICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA OAB - MT12335-O 

(ADVOGADO(A))

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047077-74.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-96 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0047148-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TINOCO DE ANUNCIACAO OAB - MT7805-A (ADVOGADO(A))

SORNA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME OAB - 03175601000123 

(REPRESENTANTE)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

EULES EDESIO ALVES SORNA OAB - 288.295.656-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO OAB - 424.343.439-53 

(REPRESENTANTE)

MISAEL MARTINS DA SILVA OAB - 708.799.661-49 (REPRESENTANTE)

TD WORLD COMERCIO DE BEBIDAS, ELETRONICOS E ARTIGOS DE 

COLCHOARIA LTDA - EPP OAB - 19.570.730/0001-56 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que o Processo nº 0047148-76.2015.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
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(94) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0036660-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

ELIANA ALVES ALMEIDA OAB - MT16785-O (ADVOGADO(A))

VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA OAB - MT10351-O (ADVOGADO(A))

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENITA DROSGHIC MENDOZA (EXECUTADO)

QUINTALL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036660-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012019-54.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALISTENE REGINA AQUINO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA OAB - MT10138-O 

(ADVOGADO(A))

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (EXECUTADO)

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAISA AZEVEDO CALAZANS OAB - MT8747-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIO CARDI FILHO OAB - MT3584-A (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012019-54.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027576-81.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PAULINO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

MARIA FRANCILENE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CUNHA BORGES LEAL (EXECUTADO)

SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027576-81.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016280-62.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SILVA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALMIS ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016280-62.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019453-65.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI OAB - MT6180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BORGES DE PAULA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ALVES BARBOSA OAB - MT4945-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019453-65.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 0035504-88.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR CASAGRANDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035504-88.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032307-76.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAX SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

REPORPACK BR. DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032307-76.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037190-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPOS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

RUTH CAMPOS TRECHAUD (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LENIR DA SILVA DANTAS (EXECUTADO)

MARIA LENIR DA SILVA DANTAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037190-66.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002573-95.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORINA G XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES OAB - MT7443-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT8617-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSBALAN TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (EXECUTADO)

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002573-95.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038949-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADNILSON BOA VENTURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIADNE SELLA SIMOES OAB - MT20639-O (ADVOGADO(A))

THAÍS REGINA RETORE OAB - MT12689-B (ADVOGADO(A))

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0038949-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0040173-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS OAB - MT3817-O 

(ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0040173-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0037454-83.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS OAB - MT16742-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA OAB - MT15457-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA FERNANDA FIGUEIREDO LENZI (EXECUTADO)

ROBSON JESUS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

TIAGO AUED OAB - MT9873-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037454-83.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA 

POSSE

Processo Número: 0037850-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU OAB - 345.948.171-49 

(REPRESENTANTE)

OSANA ALVES DA CRUZ ABREU OAB - 793.743.609-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA OAB - 168.410.000-30 

(REPRESENTANTE)

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0037850-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

IMISSÃO NA POSSE (113) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0048973-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0048973-55.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0057285-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0057285-20.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000856-68.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

MILTON EDUARDO COLEN OAB - MG63240-O (ADVOGADO(A))

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES (EXECUTADO)

URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DUARTE DE AVILA COSTA OAB - MT21314-O (ADVOGADO(A))

DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS OAB - MT21617-O 

(ADVOGADO(A))

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO SILVA ALVES OAB - MT8882-O (ADVOGADO(A))

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533-O (ADVOGADO(A))

GISLAINE DE MORAES CORREIA OAB - MT23467-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA OAB - MT15080-A 

(ADVOGADO(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000856-68.1994.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0057524-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERMINO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOSANGO PROMOCOES E VENDA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0057524-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 0057046-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (RECONVINTE)

BENEDITO ALVES FERRAZ (RECONVINTE)

COMPANHIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA IMPRESSORA ROTGRAF LTDA (RECONVINDO)

ROBERTO DE AREAO MONTEIRO (RECONVINDO)

 

Certifico que o Processo nº 0057046-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) - originariamente 

físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 

8 7 0 / 2 0 1 9 - P R E S ,  9 1 4 / 2 0 1 9 - P R E S ,  1 0 7 6 / 2 0 1 9 - P R E S - C G J , 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0057055-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C.C. BALAN - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAUDINEY CASAROTTO BALAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT8674-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0057055-75.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005872-46.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARINE & ARINE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULINIL GONCALVES ARINI OAB - MT1136-O (ADVOGADO(A))

ADOLFO ARINI OAB - MT6727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDE RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005872-46.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000591-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA OAB - GO6386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000591-94.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-96 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0002616-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA OAB - 

14.911.473/0001-55 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR MONTANUCI OAB - 468.372.801-04 (REPRESENTANTE)

MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM E REPRESENTACOES LTDA - ME 

OAB - 00.503.397/0001-34 (REPRESENTANTE)

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002616-80.2016.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 
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(94) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034453-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORTESE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17047-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034453-61.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008760-85.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO OAB - MT10223-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOGENETICS LABORATORIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA BERNARDES DE FREITAS OAB - MG34012-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO MIRANDA DUARTE OAB - MG115009-O (ADVOGADO(A))

JULIANA FALCI MENDES OAB - MT223768-O (ADVOGADO(A))

ERIKA FREITAS SANTANA OAB - MG69541-O (ADVOGADO(A))

GISLENE SILVA VIEIRA GARZONI OAB - MG58552-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008760-85.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001591-47.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR CRISTALDO FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

SULAMITA DE OLIVEIRA SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISIANE VALERIA LINHARES OAB - MT9358-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001591-47.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004493-70.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MACHADO REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO A. RIBEIRO (EXECUTADO)

ANIMUS COMUNICACAO CONSULTORIA E PROPAGANDA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004493-70.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0029207-60.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO (EXECUTADO)

ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS OAB - MT12839-O (ADVOGADO(A))

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029207-60.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0004066-68.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA DORES BATISTA SANTOS (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0004066-68.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024251-30.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

GERALDO SIDNEI AFONSO OAB - MT5740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024251-30.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0000355-55.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SKM COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

KEILA DA COSTA CAMPOS ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000355-55.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033246-32.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU CARLOS TURAZZI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033246-32.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014096-02.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT13368-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PERRI SIQUEIRA OAB - MT11653-O (ADVOGADO(A))

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W4 CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT11867-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014096-02.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019320-18.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILD ANTONIA COUTINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA OAB - MT7111-O (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT5931-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019320-18.2009.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012921-70.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI (EXEQUENTE)

CLEIDETTE MARIA MACCARI (EXEQUENTE)

HERMINIO ANTONIO MACCARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDETTE MARIA MACCARI (EXECUTADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI (EXECUTADO)

HERMINIO ANTONIO MACCARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012921-70.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013534-90.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS OAB - GO28967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO MARGEN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA GASPAR NOBREGA OAB - MT6211-O (ADVOGADO(A))

WILSON RODRIGUES DE FREITAS OAB - MT12873-O (ADVOGADO(A))

SIMAR OLIVEIRA MARTINS OAB - GO35893-O (ADVOGADO(A))

AIBES ALBERTO DA SILVA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013534-90.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0023051-22.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077-O (ADVOGADO(A))

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0023051-22.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034400-22.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PEDREIRA L.M LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDREIRA L.M LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

GISELE RAQUEL ZULLI OAB - MT10397-O (ADVOGADO(A))

ROSINAZY SOARES DA ROCHA CAMPOS OAB - MT10184-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034400-22.2009.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0025895-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENA PNEUS COMERCIO E RECAPAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR LUIZ CAYE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT1792-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025895-42.2009.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0026521-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU CARLOS TURAZZI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026521-61.2009.8.11.0041 – Classe: 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013611-36.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (EXEQUENTE)

MUECI CAVALCANTE PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILIO DE MIRANDA OAB - MT2467-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013611-36.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0000791-73.1994.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA OAB - MT3815-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MEYER DA FONSECA OAB - MT7057-O (ADVOGADO(A))

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA SILVA OAB - DF10992-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DE SOUZA RAIMUNDO OAB - DF11242-O (ADVOGADO(A))

ROSALVO PINTO BRANDAO OAB - MT2255-O (ADVOGADO(A))

PAULO AFONSO DE SOUZA OAB - GO14155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE MIGUEL DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000791-73.1994.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001899-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JANETE DOMINGOS DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEROLA MARIA CANDIA AZEVEDO (EXECUTADO)

ALCANCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

NATALIA TANCREDI CANDIA AZEVEDO (EXECUTADO)

CARLOS AUGUSTO CANDIA AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001899-68.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0052355-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEDINEIA CRUZ DE OLIVEIRA OAB - 022.997.071-07 (REPRESENTANTE)

MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA OAB - 018.720.191-96 (REPRESENTANTE)

APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA OAB - 030.127.231-02 

(REPRESENTANTE)

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT5471-B (ADVOGADO(A))

CLEBER PIRES DE OLIVEIRA OAB - 004.509.471-30 (REPRESENTANTE)

BRUNO CESAR SOUZA MORAES OAB - 035.511.311-20 

(REPRESENTANTE)

ANA MARIA DE MORAES OAB - 265.891.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA VITAL DE FREITAS (REPRESENTANTE)

DIONISIA DE CAMPOS ARAUJO (REPRESENTANTE)

FEREZ BUZAIDE (REPRESENTANTE)

 

Certifico que o Processo nº 0052355-56.2015.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0049578-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FLAVIO MARIA ZIMMERMANN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO OAB - MS10789-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0049578-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO 

SUMÁRIO

Processo Número: 0049929-71.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

BOLIVAR BUFULIN OAB - 007.332.531-72 (REPRESENTANTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP OAB - 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

DEUZOITA RIBEIRO DA SILVA OAB - 453.099.659-04 (REPRESENTANTE)

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

REGINA SAYURI FUJIMORI OAB - 134.145.848-24 (REPRESENTANTE)

DS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME OAB - 

12.147.697/0001-07 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que o Processo nº 0049929-71.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055310-60.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACO PRONTO SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA REAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0055310-60.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-96 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0056738-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX ANDRE FURIA VIANNA OAB - MT7433-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM OAB - 357.314.278-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

IRMAOS FRAPORTI LTDA - EPP OAB - 32.982.571/0001-65 

(REPRESENTANTE)

LUIZ CARLOS FRAPORTI OAB - 646.825.876-68 (REPRESENTANTE)

JOSE ROQUE FRAPORTI OAB - 765.515.987-49 (REPRESENTANTE)

 

Certifico que o Processo nº 0056738-77.2015.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA 

(94) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das Portarias 

Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056914-56.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA (EXEQUENTE)

JOSE APARECIDO RAMALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NAVARRO SILVA OAB - SP260233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0056914-56.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0055352-12.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEFOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

FRANCISCO MAURICIO RAPOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID BRUNO CAVALCANTE FERREIRA OAB - MT302414-O 

(ADVOGADO(A))

ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE OAB - SP295063-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (EXECUTADO)

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO OAB - MT14667-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0055352-12.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO 

DE AUTOS

Processo Número: 0017595-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ODETTE MONTEIRO DE SOUZA OAB - 075.487.038-30 (REPRESENTANTE)

MANOEL RIBEIRO FILHO OAB - MT1143-O (ADVOGADO(A))

ARY FERREIRA DE SOUZA OAB - 001.360.348-53 (REPRESENTANTE)

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT13909-B (ADVOGADO(A))

ZAID ARBID OAB - MT1822-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTIN MARTIGNAGO (PARTE RE)

HELIO PASSADORE (PARTE RE)
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OSMAR MARTIGNAGO (PARTE RE)

SERGIO MACHNIC (PARTE RE)

 

Certifico que o Processo nº 0017595-76.2018.8.11.0041 – Classe: 

RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009965-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SOUZA LIMA (EXECUTADO)

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA OAB - MT10205-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009965-37.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-95 DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 0005312-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA, ADMINISTRADORA, PARTICIPACOES E ARRENDAMENTOS LTDA 

OAB - 15.026.248/0001-07 (REPRESENTANTE)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME 

(LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0005312-89.2016.8.11.0041 – Classe: 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008969-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0008969-39.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0003868-70.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONYMO ALVES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO TERNOVOI DE MORAES OAB - MT2397-O (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003868-70.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024214-08.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

CAXIAS ALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIVALDO LEITE VIANA (EXECUTADO)

SHIRLEY PEREIRA SINBAUBA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATIGA DE MENEZES OAB - MT6943-O (ADVOGADO(A))

HUGO BARROS DUARTE OAB - MT5373-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024214-08.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004226-25.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA NUNES MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA RODRIGUES GOMES OAB - MT13473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VIEGAS DA SILVA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0004226-25.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0010512-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALBERTE APARECIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010512-77.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013025-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE DE JESUS PIMENTEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013025-18.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010054-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSI DE FATIMA CANGUSSU BRITO (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI (EXECUTADO)

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010054-60.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO

Processo Número: 0010269-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LUCIA SANTOS CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENA LUCIA SANTOS CARVALHO OAB - GO44295-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - SP106600-A (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010269-36.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO (37) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0003073-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BEDIM LOUZADA (REU)

HELTON DE MELLO LOUZADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0003073-15.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004631-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA NEGRELI MOREIRA HERMES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDINO LUIS HERMES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDINO LUIS HERMES OAB - MT19827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004631-22.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002880-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CANDIDO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EVANDRO LOUREIRO BORBA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002880-97.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006867-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO KNOPP FONSECA OAB - MT16997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT13335-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006867-44.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0005254-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT15374-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON DE MELLO LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA MARIA BEDIM LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005254-86.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007511-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SBRISSIA OAB - PR56849-O (ADVOGADO(A))

IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA OAB - PR38607-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SBRISSIA OAB - PR38236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA TEREZINHA KUHN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE PUPIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

LISIANE VALERIA LINHARES OAB - MT9358-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0007511-84.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014506-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014506-16.2016.8.11.0041 – Classe: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022800-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EVELINE GUERRA DA SILVA OAB - MT22987-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022800-57.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022863-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA LENZI SCHAAB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022863-82.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021536-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GONCALVES DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021536-05.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021934-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DALADIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DALADIER PRADO SANTOS OAB - MT12733-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR SOUZA DANTAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

SERGIO GOMES DE OLIVEIRA OAB - RO5750-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021934-49.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0028661-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

FILADELFO DOS REIS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO OAB - MT14667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEFOX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR EDUARDO VALENTE AYMORE OAB - SP295063-O 

(ADVOGADO(A))

DAVID BRUNO CAVALCANTE FERREIRA OAB - MT302414-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028661-24.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL
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Processo Número: 0028961-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IEDE GONCALINA LEITE GARCIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0028961-83.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0027712-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS FILHO OAB - MT11500-O (ADVOGADO(A))

WILSON PEAGUDO DE FREITAS OAB - MT1101-O (ADVOGADO(A))

OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS OAB - MT3591-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0027712-97.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0028598-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CONCREMS - CONCRETO MATO GROSSO DO SUL LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI OAB - MT15112-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO COSTA DOS SANTOS OAB - MT15771-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028598-96.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015238-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH BENEDITA DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZULEIS ALMEIDA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HERALDO ALVES TORRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAUDIO BERTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERATRIZ DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUSCY ANTONIO DE SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDER RAFAEL MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DE LOURDES MARTINS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALDECY BATISTA DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA PAULA GONZALES ABREU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAQUIM MARTINS GUSMAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818-O (ADVOGADO(A))

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0015238-94.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016285-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016285-06.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014512-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CALAZANS DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DA SILVA TIBALDI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014512-23.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014914-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENI MASSAKO KIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014914-07.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017161-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIRIAM GOMES DA SILVA GRACAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE VILARINHO PAIVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0017161-58.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019692-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCIO ALVES DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

LUIZ HENRIQUE PETTERLE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUCAS LEITE OAB - MT17994-O (ADVOGADO(A))

Tomás Roberto Nogueira OAB - MT4464-A (ADVOGADO(A))

ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT2292-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019692-20.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018274-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILEI RAMOS DUFFECK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ZAIDE DUFFECK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT20298-A (ADVOGADO(A))

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018274-47.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0021941-12.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO CARVALHO CORTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rafael Costa Leite OAB - MT6647-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA CRISTINA GESTAL PAES OAB - MT16347-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021941-12.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0028903-56.2011.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

TEODOMIRO ANTONIO LOPES OAB - 567.478.611-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0028903-56.2011.8.11.0041 – Classe: 

USUCAPIÃO (49) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0008356-97.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

PAULA TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT15232-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI OAB - MT16927-O 

(ADVOGADO(A))

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIO DANILO DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008356-97.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017819-97.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAZARIN (EXEQUENTE)

OLGA MARGONAR CAZARIN (EXEQUENTE)

EVANICE DONI RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PINHEIRO CREPALDI OAB - MT6616-O (ADVOGADO(A))

BENEDITO PALMEIRA NETO OAB - MT8348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452-O (ADVOGADO(A))

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DANIEL DOS SANTOS OAB - DF32263-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0017819-97.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012856-12.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO REAL FM LIMITADA (EXEQUENTE)

MANOEL VICENTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEISE TORINO OAB - MT7589-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO REAL FM LIMITADA (EXECUTADO)

KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS (EXECUTADO)

MANOEL VICENTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

MARIA DEISE TORINO OAB - MT7589-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012856-12.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036554-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISLENA DE CARVALHO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELLYEL DE CARVALHO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HEZYEL DE CARVALHO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELENA DE CARVALHO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JORGE GILBERTO DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0036554-66.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-67 RESTAURAÇÃO 

DE AUTOS

Processo Número: 0034069-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA OAB - 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENTURA AGROPECUARIA MACHADINHO LTDA - ME (PARTE RE)

 

Certifico que o Processo nº 0034069-93.2016.8.11.0041 – Classe: 

RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 
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termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021244-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EXPRESSO NOVA CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES OAB - MT17734-O (ADVOGADO(A))

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0021244-49.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0012737-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRACAS DORILEO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMAR BUSNELLO OAB - MT12213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO BENTO SOBRINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IVONE GONCALVES DE NORONHA BENTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0012737-65.2019.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0013575-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS OAB - GO28967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAURICIO SUAIDEN JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GERALDO ANTONIO PREARO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0013575-08.2019.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0013938-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINA KUHN OAB - MT18988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLAR REFRIGERACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO GUIMARAES MARRA OAB - MG134292-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0013938-92.2019.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027433-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE STUMPF JACOB GONÇALVES OAB - MT5362-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MAGALHAES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WANDERCY CIRILO DE SOUSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

W4 CONSTRUTORA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WELLINGTON GONCALO OLIVEIRA FARIAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0027433-77.2017.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0004805-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA MUNDIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSA DE BARROS COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0004805-60.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1064 de 2237



nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014993-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

SEMENTES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME OAB - MT20791-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ROCHA RIBEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAVROQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADEMIR JULIO MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014993-15.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001605-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ OAB - MT10607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER SIMONIO PARREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ RICARDO GOULART ESPOLIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ RICARDO GOULART FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUAREZ INACIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISABELA MARIA BERNARDES GOULART (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANO LUIZ BUENO FAVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES PINTO OAB - MG160296-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001605-45.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0040882-73.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVESTRE ALVES DA ROCHA (EXEQUENTE)

MARIA DA CONCEICAO SOUTO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0040882-73.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0011952-36.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VIEGAS ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

AMARO CESAR CASTILHO OAB - MT4384-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011952-36.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0000827-56.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - 710.409.941-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SAO CRISTOVAM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORGIVAL VERAS DE CARVALHO OAB - MT3468-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000827-56.2010.8.11.0041 – Classe: 

PETIÇÃO (241) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0043017-58.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 
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JUDICIAL)

MARIA DE LOURDES TESTA ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCUIABA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS OAB - MG81921-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ABREU DE SOUZA OAB - RS65162-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERRONATTO OAB - RS91367-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043017-58.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038031-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZANETE MOTA DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE FERREIRA DE CARVALHO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ELIAS MARIAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0038031-27.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0000754-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA MARQUES SILVA MILAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILMAR FRANCISCO MILAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BEDIM LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HELTON DE MELLO LOUZADA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT9266-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000754-40.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010145-58.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO OAB - MT16368-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BENVENUTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010145-58.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO

Processo Número: 0006591-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA OAB - 01.395.632/0001-64 

(REPRESENTANTE)

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOCUIABA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (LITISCONSORTE)

RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. 

(LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO ABREU DE SOUZA OAB - RS65162-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA FERRONATTO OAB - RS91367-O (ADVOGADO(A))

ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS OAB - MG81921-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0006591-13.2016.8.11.0041 – Classe: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010755-89.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO MORADA DA SERRA 01 (EXEQUENTE)

MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010755-89.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 
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1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018715-67.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINICIUS TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP208972-O (ADVOGADO(A))

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8195-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018715-67.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0051784-22.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS FREIRE DE SOUSA (LITISCONSORTE)

CONSTRUTIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0051784-22.2014.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034544-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO VICENTE FARIAS OAB - MT18801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMACILDA WOMMER (EXECUTADO)

PAULO WOMMER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034544-49.2016.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0005259-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DUQUE ESTRADA BASTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES OAB - MT3708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT4276-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0005259-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000364-13.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.G.E. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000364-13.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0034681-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRESTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LOPES DE MELO LISBOA OAB - MT13271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0034681-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002607-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO OSMARI (EXEQUENTE)

ODETE FRIDER ROSA (EXEQUENTE)

ELCI DE BRIDA (EXEQUENTE)

MARCELINO BORSATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES OAB - MT17401-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002607-60.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0038664-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

JOSE WENCESLAU DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES (EXECUTADO)

FLAVIO CESAR LEITE FERNANDES E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038664-09.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0058203-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELIS SANTIN BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CASTILHO CESAR GARCIA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0058203-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016196-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MONICA BARRETO ARANTES JOUAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAICA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT21145-O (ADVOGADO(A))

João Batista Sulzbacher OAB - MT6889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016196-80.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016024-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO KAYSSERLIAN OAB - SP182650-O (ADVOGADO(A))

KRIKOR KAYSSERLIAN OAB - SP26797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016024-07.2017.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - originariamente físico, 

foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030586-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DE AQUINO ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO OAB - MT6220-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))
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JULIANA RIBEIRO TELES XAVIER OAB - SP238120-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030586-60.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031202-35.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

JULIANA CARVALHO MOL OAB - MG78019-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031202-35.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0000105-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE DE SOUZA PASSOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0000105-70.2020.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016115-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016115-39.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0018160-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEGS ASSESSORIA JURIDICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

AUTRAN ALENCAR ROCHA OAB - GO16537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SERASA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TELEFONICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

BRUNA STHEFANY MACEDO SILVA OAB - GO37414-O (ADVOGADO(A))

ERICK BERNARDES ROCHA OAB - GO39494-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018160-11.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO

Processo Número: 0054239-23.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINEI BENEDITA DOS SANTOS OAB - 571.955.011-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0054239-23.2015.8.11.0041 – Classe: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 
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COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039190-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI BENEDITA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0039190-39.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0043757-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDYANE BRITO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO RICARDO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR OAB - MT9827-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0043757-21.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004097-16.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT2629-O (ADVOGADO(A))

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

THAIS HELENA MARQUES DE SOUZA OAB - MT6897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHERLOK HOLMES DA SILVA (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHERLOCK HOLMES DA SILVA OAB - MT4237-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173-O (ADVOGADO(A))

MOEMA SODRE FELIX ANDRADE OAB - MT2589-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004097-16.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004916-83.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RAMBO JUSTEN (EXEQUENTE)

ODENIR ORTOLAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004916-83.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0042202-66.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU BENVENUTTI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0042202-66.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0004335-39.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J Z VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSELINA LOIZA DE CARVALHO LARA (EXECUTADO)

JOSELITO CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0004335-39.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044610-30.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BITAR FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMINHA APARECIDA VISQUETTI OAB - MT14978-O (ADVOGADO(A))

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RICARDO DA SILVA FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044610-30.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027928-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - SP17697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027928-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0041611-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CAMPOS VILELA (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA DA SILVA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-O (ADVOGADO(A))

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0041611-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0057747-45.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

DENISE DALCANALE (EXEQUENTE)

ELISABETH RIGON DALCANALE (EXEQUENTE)

AIRTON JACOB GONCALVES (EXEQUENTE)

LOERI OLIVA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ANGELA MARIA BONFANTI MARINS (EXEQUENTE)

GISLAINE WANJA BOELTER (EXEQUENTE)

LUCIMAR DELVA BERTOLDO (EXEQUENTE)

ROMILDA DE MOURA ROCHA (EXEQUENTE)

MARIA DE LOURDES SILVA CARVALHO (EXEQUENTE)

NILO BIDONE KOLLING (EXEQUENTE)

VALDIR PERUZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0057747-45.2013.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR 

CONTAS

Processo Número: 0018190-22.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA CASTRO BRANCO OAB - MT21231-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (LITISCONSORTE)

ALDA MARTINS BRANCO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0018190-22.2011.8.11.0041 – Classe: AÇÃO 

DE EXIGIR CONTAS (45) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos 

das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0045448-02.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1071 de 2237



 

Certifico que o Processo nº 0045448-02.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0014409-65.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MARTINS FELTRIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014409-65.2006.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0019889-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS NUNES LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0019889-72.2016.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 0030315-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES BASTOS DE LIMA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BOTOS DA SILVA NEVES OAB - SP143373-O (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE LUCIA FRANCOLINO DA COSTA OAB - MT17675-O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO OAB - MT26265-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA ALMEIDA OAB - MT269737-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030315-46.2016.8.11.0041 – Classe: 

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707) - originariamente 

físico, foi digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 

8 7 0 / 2 0 1 9 - P R E S ,  9 1 4 / 2 0 1 9 - P R E S ,  1 0 7 6 / 2 0 1 9 - P R E S - C G J , 

1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 

1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0011654-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR FARIA IQUEDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX ASSIS DOS SANTOS OAB - MT252626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SOARES CARDOSO JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0011654-14.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0029930-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITAO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO OAB - MT7601-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029930-40.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0032000-64.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN BENEDITO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

JESSICA APARECIDA COSTA PRADO OAB - MT20538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0032000-64.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0033769-10.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA (AUTOR(A))

DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ALMEIDA OAB - DF12409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LOBO GUIMARAES OAB - DF14517-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0033769-10.2011.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001077-21.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CAMPOS BALERONI OAB - MT4849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACROPOLO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA DE SOUZA LEAO OAB - MT13511-O (ADVOGADO(A))

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT6745-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001077-21.2012.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0035445-27.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORA MARIA KOHLHASE MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX MARQUES DA SILVA OAB - MT713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO E EDIFICIO CENTRAL PARK RESIDENCE SERVICE 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA OAB - MT3863-O 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO MAPELLI OAB - SP51239-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0035445-27.2010.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0001715-21.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO TEIXEIRA DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME JUNIOR OAB - MT2615-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES DA LAVOURA COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO 

EEXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

CASA DO FAZENDEIRO COM E IND E REP. DE PROD AGRICOLAS E PEC. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL BLANCO NETO OAB - MT4483-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT5332-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001715-21.1993.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0008047-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. (EXEQUENTE)

LUANA MARQUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0008047-95.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.
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Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0009678-16.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRONI LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGAO COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA 

(EXECUTADO)

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT10661-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0009678-16.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0030995-65.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE BELLUCO SAYAO OAB - SP93294-O (ADVOGADO(A))

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO OAB - MT2492-O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT7672-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT14170-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA OAB - DF24166-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0030995-65.2015.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0029458-34.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CESAR DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0029458-34.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014995-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA RODRIGUES LEITE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARLENE LAVERDE CANOVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAURILIO CANOVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0014995-82.2018.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0016606-56.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA RODRIGUES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0016606-56.2007.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0052381-54.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO FOUGACA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE BRITO OAB - MS9982-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MAPFRE VIDA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0052381-54.2015.8.11.0041 – Classe: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0058807-82.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0058807-82.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0019366-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA FERNANDES VILANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL OAB - MT10112-O (ADVOGADO(A))

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE SILVESTRE FERREIRA (EXECUTADO)

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PINTO OAB - MT2286-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0019366-60.2016.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0002542-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DE TARSO TAQUES OURIVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA LUCIA FERNANDES VILANOVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EUNICE SILVESTRE FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL OAB - MT10112-O (ADVOGADO(A))

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY OAB - MT3145-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002542-55.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0020114-34.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSMINO - TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USINA ELETRICA DO NHANDU S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MAURILIO LOPES OAB - SP145802-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0020114-34.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0024354-03.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO STABELINE MINHOTO OAB - SP26346-O (ADVOGADO(A))

NADIR GONCALVES DE AQUINO OAB - SP116353-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024354-03.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0012183-63.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUSLIRIO FERREIRA OAB - MT5071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEILA MOURA CUNHA DE SOUZA (EXECUTADO)

CARLOS FERNANDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO SANTOS CUNHA OAB - MS8974-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE MACHADO DA SILVA OAB - MT12866-O 

(ADVOGADO(A))

OSMAR SCHNEIDER OAB - MT2152-B (ADVOGADO(A))

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0012183-63.2001.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0010552-40.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BELO GALINDO (EXECUTADO)

FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0010552-40.2008.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 9ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021451-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. S. A. D. O. (AUTOR(A))

NATHIELE PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022555-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GONCALVES FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1057046-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. M. C. T. (REQUERIDO)

 

PJE 1057046-57.2019 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., ou recolher as 

custas de distribuição, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053730-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. M. M. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA OAB - MT23833/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0010115-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L E L SERVICOS DE COBRANCA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))
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Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça de ID 27820810.

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 0014840-21.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYNAIR ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA APAZ FERRAZ OAB - MT13380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

JORGE ELIAS NEHME OAB - MT4642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 0014840-21.2014 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (ID 27050004) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0057348-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO OAB - SP104431-O 

(ADVOGADO(A))

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO(A))

JOAO JURANDIR DIAN OAB - SP83645-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DA COSTA OAB - MT20362-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 1.210 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do autor, na 

pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de 

forma a retirar/preparar a carta precatória expedida id. 27854636 

instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. 

Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no 

mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos eletrônicos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0037739-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NEVES NETO DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

H. D. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EXPRESSO RUBI LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA COMPARATO CASTILHO OAB - RJ160659-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES OAB - RJ162092-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060827-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

PJE 1060827-87.2019 Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Lucinbergue Moraes da Silva, em desfavor de 

Banco Ole Bonsucesso, afirmando foi vítima de fraude, vez que houve a 

contratação de um contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito 

em seu nome através de documentos falsos, que será descontado de sua 

aposentadoria, razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada 

para que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas do 

contrato de empréstimo consignado, bem como suspensão do cartão de 

crédito contrato n.º 864546.242-8. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

dos pactos pelo autor, ou seja, não há como acolher o pedido apenas por 

sua alegação. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Não bastasse isso, o autor não demonstrou que o 

requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderão 

restituí-lo integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. 

E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 
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dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05.05.2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021978-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT13946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. Outrossim, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte interessada para, sendo o caso, nos termos da 

determinação judicial, efetuar o pagamento dos honorários fixados pelo(a) 

Sr(a). Perito(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024498-40.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT13361-O (ADVOGADO(A))

GUIOMAR ALVES MARTINS OAB - MT12316-O (ADVOGADO(A))

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WERNECK COTTA OAB - MT167373-O (ADVOGADO(A))

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738-O (ADVOGADO(A))

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da determinação do TJMT de ID 26959096, procedo à 

intimação da ré COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS para tomar ciência 

acerca da decisão de ID 26959086, podendo interpor recurso no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020318-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015055-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUALBERTO BITTENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022576-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017710-46.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SIQUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021795-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIGES AUXILIADORA DE BARROS DEL BARCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DEL BARCO AZEVEDO OAB - MT14940/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031568-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FERNANDA PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061453-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ARAUJO BRUNO (AUTOR(A))

G. A. B. D. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1061453-09.2019 Vistos. Verifica-se a parte autora postula em sede 

de antecipação de tutela que a requerida autorizar as seções equoterapia 

e pediasuit (fisioterapia intensiva) e fonoaudiologia laser, todos 

tratamentos especializados, entretanto não apresentou o pedido do 

médico com a indicação de fonoaudiologia laser, assim intime-o para 

emendar a inicial com a apresentação do pedido médico de indicação do 

tratamento de fonoaudiologia laser, no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024450-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RAMOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021928-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR BORBA DA SILVA (AUTOR(A))

L. N. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022220-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIZARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para apresentar impugnação à contestação, no 

prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018103-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022559-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DE OLIVEIRA DALMASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020077-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FERREIRA VILAS BOAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023412-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023458-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024167-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANOEL JUNIOR ALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004197-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE FARIAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033263-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016498-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016469-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NORBERTO CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018519-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para, se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008201-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRAGIANETE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016095-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LOPES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011024-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELUAN FRANCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017558-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017365-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS BATISTA PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022543-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO OBOLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018411-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE CASTRO CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013721-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018972-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO ALMEIDA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida se manifestar acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020023-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA SIMOES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021995-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA BISPO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020803-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS ANTONIO ESTEVAO NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida acerca 

do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023343-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RICARDO SOARES DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1040927-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR SOUZA DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1041471-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040931-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAGALHAES LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042236-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO TRINDADE DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041655-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZINETH DA COSTA FERRAZ DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1042280-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE VELASCO CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042388-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011528-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora se manifestar acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042381-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1042382-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034300-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MAX ASI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação e para se manifestar acerca do laudo pericial médico juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025174-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033905-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034187-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033591-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033720-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034157-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034078-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033981-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1041247-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO RIBAS DANIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034170-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1085 de 2237



FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033608-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO PENA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029133-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024757-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR FRANCA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028816-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034290-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034488-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026012-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025568-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CORREIA VALADARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028686-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA LIMA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036638-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE BENING MARQUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036849-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034817-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037304-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINO PEREIRA DE LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020022-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME RODENAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036850-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL AMORIM DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026367-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBIANE GESSICA PEREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026025-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON RAILAN LUCAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025163-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034517-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025281-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON FERREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034210-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE FARIAS GOULART (AUTOR(A))

D. D. F. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE FARIAS GOULART OAB - 007.502.331-84 (REPRESENTANTE)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intima as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025901-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHEISY SHERIL LUZIA DE ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019777-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURINDO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019648-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025984-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN GUILHERME VICTOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036793-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINDO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036597-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN DE LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019766-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAVIO ALFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019657-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEREMIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019066-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE DE FREITAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036853-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDOMAR SOTERIO BORGES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036467-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SCARPELINI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034974-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ELIAS UEDA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035699-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARMELINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019867-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE BENITES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034706-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 
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manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035790-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDIANE DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034486-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034732-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014342-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIMAR SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019577-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFHO PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036472-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037478-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARDOSO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037458-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAETANO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1091 de 2237



Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037068-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019409-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA ALMEIDA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010310-62.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA (EXEQUENTE)

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA (EXEQUENTE)

HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE BENICIO (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO BENICIO (EXECUTADO)

LUCI LEILA DA SILVA BENICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA OAB - MT5299-O (ADVOGADO(A))

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL COUTO DE MENEZES OAB - MT8465-O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao conteúdo da carta 

precatória devolvida de ID 27991973.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017384-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA OAB - MT20579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITACILIO ROMANEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) guia(s) e o(s) 

comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de 

Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para pagamento da(s) 

diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, no link 

“Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0007435-36.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANTOS TELES (EXEQUENTE)

NELIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIAS PEDROSO DE BARROS (EXEQUENTE)

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

MARIA CANTIDIA DA SILVA (EXEQUENTE)

ELIZA BRANDAO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

IVO BATISTELLA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDONCA OAB - SC28404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM OAB - SP118685-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO OAB - SP12363-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO OAB - PB12774-O 

(ADVOGADO(A))

RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR OAB - RJ72198-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que conforme determinado na sentença de extinção id. 

27190807, fora expedido alvará à parte autora e que há valores 

remanescentes a serem transferidos ao requerido, razão pela qual, nos 

termos do artigo 203 §4º procedo a intimação da parte requerida para que 

informe seus dados bancários, no prazo de 05 dias., ciente de que 

ultrapassado o prazo e nada requerendo, os autos serão remetidos ao 

arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010310-62.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU JOSE FIGUEIREDO LATORRACA (EXEQUENTE)

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA (EXEQUENTE)
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HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE BENICIO (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO BENICIO (EXECUTADO)

LUCI LEILA DA SILVA BENICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA OAB - MT5299-O (ADVOGADO(A))

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL COUTO DE MENEZES OAB - MT8465-O (ADVOGADO(A))

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao conteúdo da carta 

precatória devolvida de ID 28029191.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008372-22.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA RONDON LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALLAN COUTINHO SIMOES (ESPÓLIO)

SIDINEY APARECIDO BAGANHA (ESPÓLIO)

 

Nos termos da decisão de ID 27046533, ante a devolução das Cartas 

Precatórias de ID 27046538/27046539 e 27255627, procedo à intimação 

das partes para apresentação dos memoriais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019096-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora 

acerca do seguinte despacho: "Vistos. Designo o dia 29/08/2017, às 

11h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar ou purgar a mora 

é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC c/c 62, II, Lei 8.245/91), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Cumpra-se." (Raul Santos Nascimento - Técnico Judiciário).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033776-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FILIPE MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

KAROLINY AGUIAR BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 16/07/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033776-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FILIPE MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

KAROLINY AGUIAR BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA OAB - MT14489/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, nesta data, recebi da advogada Juliana Machado 

Rieiro - OAB/MT nº 15581/O, os cheques nº 000069, 000104, 000105 e 

000106, razão pela qual procedo à INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, comparecer à secretaria da 10ª Vara Cível para retirá-los. 

Certifico os mencionados cheques ficarão acondicionados em pasta 

própria nesta secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031161-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECEIA BRICHI CARBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044792-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA EUFRASIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018148-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ROSA CELUS (AUTOR(A))

NOELIA MAURA MARTINS DOURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU OAB - MT0018215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0021490-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MONICA DENTI MASSON RESEGUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBERTO VICENTE RESEGUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO UGEDA OAB - MT2958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BEIRA RIO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

CASSIO FELIPE MIOTTO OAB - MT7252-O (ADVOGADO(A))

ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT6249-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018041-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

CARLOS AUGUSTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACCHINI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO OAB - SP218164-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0018041-50.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO LEITE 

EXECUTADO: FACCHINI S/A Visto. Trata-se de cumprimento de sentença 

(ID 25861009), assim, procedam-se as alterações necessárias. Intime-se 

o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010196-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010196-13.2017 Vistos. Cumpra-se da decisão de id. 23222767, 

procedendo a intimação do perito judicial de sua nomeação, informando-o 

que os honorários periciais serão rateados entre as partes, conforme 

decisão de id. 27655359. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045080-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEMMON VEIGA GUZZO OAB - SP187799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045080-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte autora, para 

que no prazo de 15 dias apresente os atos constitutivos da empresa, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044929-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHELIPE DO PRADO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045546-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045546-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATO MOREIRA DA SILVA REU: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME, KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA Vistos. Proceda-se à secretaria a inclusão da segunda requerente 

no polo ativo dos autos. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 

dias, traga aos autos procuração devidamente assinada pela segunda 

requerente, bem como cópia de seus documentos pessoais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se ainda os requerentes, para que 

no mesmo prazo, tragam documentos atualizados que comprovem 

fazerem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061550-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EDSON LEITE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALMEIDA GIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora ajuizou a demanda contra o 

Presidente e Vice-Presidente da Associação Beneficente de Saúde dos 

Militares do Estado de Mato Grosso, questionando o processo eleitoral. 

Sabe-se que o Presidente e o Vice estão subordinados à pessoa jurídica, 

agindo apenas por sua autorização/representação, e compete a 

Associação a responsabilidade pelos atos mesmos, consequentemente é 

quem receberá o reflexo do pleito eleitoral. A propósito: “Ilegitimidade 

passiva da pessoa do presidente da comissão eleitoral, que age por 

delegação do condomínio para administrar o processo de eleição dos 

dirigentes (síndico e outros) da coletividade. Apelação improvida.” (TJRS, 

RAC nº 70032762049, Relator: Desa. Elaine Harzheim Macedo, j. 

12.11.2009). Desse modo, intime-se a parte autora para corrigir o polo 

passivo da ação, e apresentar a petição inicial de forma organizada e na 

sequência das páginas, já que o arquivo está fracionado e aleatório, no 

prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Consequentemente, resta prejudicado o pedido da 

Associação para intervir no processo como assistente (Id. 28101636), 

vez que deverá ocupar o polo passivo da ação. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008085-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRANDAO TONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008085-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO BRANDAO TONHA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Verifica-se que a autora se 

manifesta informando que está com o serviço de energia elétrica 

suspenso, tendo juntado novas constas, questionando os valores 

cobrados e a suspensão, e solicitando o reestabelecimento do serviço. 

Assim, intime-se a requerida, para se manifestar acerca do pedido da 

autora (ID 26957633), bem como reestabelecer o serviço, se caso 

interrompido, no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036418-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIO CRISTINO SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036418-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CECILIO CRISTINO SAMPAIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a requerida para se 

manifestar sobre a petição de ID 27896210, que informa o descumprimento 

da liminar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde já, confirmado o 

descumprimento, deverá reestabelecer o serviço, se efetivamente 

interrompido, e aplico-lhe a multa diária de 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

10.000,00, nos termos da decisão inicial. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019361-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE (AUTOR(A))

LEONARDO LIMA VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO CENTRAL PARK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 2 de março de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo. 

Processo: 1019361-21.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 26.400,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

LEONARDO LIMA VERDE, GISELE ADDOR ALVES CORREA LIMA VERDE 

ADVOGADO: GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE Parte Ré: RÉU: 

EDIFICIO CENTRAL PARK OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS 

SANTOS Analista Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015436-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FILHA DOURADO BOA SORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Réu Desconhecido (REU)

Outros Interessados:

AMIR YASSIM (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANO LEONARDO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIFÍCIO LONDRINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, se manifestar em relação as 

petições de ID n. 21078401 e 21988509, apresentando, se for o caso, os 

documentos solicitados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013973-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISDETHE RABELO DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAELLA REBELO CANAVARROS INFANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013973-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISDETHE RABELO DA SILVA, RAFAELLA REBELO CANAVARROS 

INFANTINO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Visto. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Após, volte-me os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022302-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI ELEONOR BOTEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FREIBERG OAB - MT15813-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022302-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NELCI ELEONOR BOTEGA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Dando prosseguimento ao feito, conforme acórdão de ID 21852726, 

intime-se o exequente para se manifestar, postulando o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte 

o credor, arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até 

nova manifestação. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061337-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLENIRA TAVARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI PAULINA DE AVILA OAB - DF42064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061337-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLENIRA TAVARES DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL SA Visto. Intime-se 

a parte autora para proceder a regularização processual referente à 

indicação do patrono constituído, vez que tal informação não consta na 

procuração juntada no ID 27672082, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037016-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIO DALL AGNOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto OAB - MT0013150A (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL OAB - MT20898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBILLIS MOVEIS LTDA - ME (REU)

ARGEU KADES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que o réu Argeu não participou do acordo, intime-se a 

parte autora para informar se pretende desistir da ação em relação ao 

mesmo, no prazo de cinco dias. Após, volte-me concluso para 

homologação. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038685-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALMEIDA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVETE LEITE DA CRUZ FERREIRA OAB - MT10174-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1038685-89.2019 Verifica-se que o autor pretende a rescisão do 

contrato de id. 26815884, onde consta, também, como vendedora Islaine 

Cristina Jeronimo Gomes, e em razão da relação jurídica existente, 

inevitavelmente os efeitos da sentença se estenderão a ela e a sua 

eficácia depende da integração da mesma no polo ativo da ação, havendo 

a existência de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114 do 

NCPC, assim indefiro o pedido de intimação da vendedora Islaine para 

demonstrar interesse no feito. No mais, intime-se o autor para emendar a 

inicial, promovendo a regularização do polo ativo para constar Islaine 

Cristina, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060325-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SALES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060325-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA SALES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 
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assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010882-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PATRICIA COSTA MATOS SALES (AUTOR(A))

ILSON ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO (REU)

AGENESIO PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IARA BEATRIZ MOREIRA PEREIRA OAB - MT22348/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010882-05.2017 Vistos. Verifica-se que no documento de id. 

24456087 foi anunciado o falecimento do requerido Agenésio Pereira Dos 

Santos, assim suspendo o andamento do processo pelo prazo de 30 

(trinta) dias, para que haja a habilitação incidental dos herdeiros nos 

termos dos art. 313, I, §1º e § 2º, art. 688 e art. 689, NCPC. Intime-se o 

autor para promover a regularização processual de Feres Bechara, no 

prazo de trinta dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009770-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009770-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença (ID 27466839), assim, procedam-se as 

alterações necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0023909-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RODRIGUES MALHEIROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON GONCALVES DA SILVA OAB - MT20171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0023909-77.2014 Intime-se o requerido/denunciante, Pantanal 

Transportes Urbanos Ltda., para se manifestar sobre a contestação da 

denunciada a lide de id. 25883955 a 25884149, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, volte-me conclusos os autos para deliberações. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017075-34.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALDO DUARTE FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO OAB - MT15556-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA GOLD CORP - MINERACAO DE OURO LTDA - ME (EXECUTADO)

ITZHAK BEN DAVID (EXECUTADO)

RENATO MARINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0017075-34.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE ALDO DUARTE FERRAZ EXECUTADO: AURORA GOLD CORP - 

MINERACAO DE OURO LTDA - ME, ITZHAK BEN DAVID, RENATO MARINI 

Visto. Defiro o pedido de ID 25884757, assim intime-se pessoalmente a 

locatária do imóvel da penhora e alienação denominada Milene, para 

informar se pretende exercer seu direito de preferência na aquisição do 

imóvel, bem como se manifestar acerca da petição de ID 25884757, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a resposta ou decorrido o prazo de 

manifestação, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042952-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO MANOEL DA MATA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA OAB - MT12911-O (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ALDO DE ANGELIS SALZEDAS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 25402581. Recebo os embargos para 

discussão. Intime-se o embargado, por seu advogado, para, se manifestar 

sobre o bem ofertado à penhora pelo embargante, e querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 dias. Após, volte-me concluso para análise 

do pedido de atribuição ou não de efeito suspensivo. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041207-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ORMOND BIANCHI (REU)

ANNALISE DE MESQUITA BIANCHI (REU)

LUIZA FERNANDA MESQUITA BIANCHI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para qualificar os confinantes, bem como 

apresentar a planta de localização do imóvel, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036857-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS BASSOLI ANDREO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE GABRIELLE DA SILVA OAB - MT25529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR NEVES DE SOUZA (REU)

JAIME BATISTA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1036857-58.2019 Visto. Indefiro o pedido de id. 2716395, e mantenho 

da decisão de id. 23744784, vez que o contrato não está desprovido de 

garantia, já que o pacto dispõe de fiador (Id. 22868970). Cumpra-se na 

íntegra a decisão inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032490-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ANDRADE CALDAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP215351-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS MALEK HANNA OAB - RO356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Para evitar tumulto processual, defiro a tramitação deste pedido de 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais em apartado. 

Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que 

decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1049747-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MIX COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id. 26962007. Recebo os embargos para 

discussão. Intime-se o embargado, por seu advogado, para, se manifestar 

sobre o bem ofertado à penhora pelo embargante, e querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 dias. Após, volte-me concluso para análise 

do pedido de atribuição ou não de efeito suspensivo. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1040708-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE BOVETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA OAB - MT0010845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040708-08.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO VICENTE BOVETTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. DEFIRO a notificação, na forma requerida. Efetivada a 

notificação, nos moldes do art. 729 do Novo Código de Processo Civil, 

certifique-se, após, dê-se a respectiva baixa, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029561-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BATISTA PIMENTA (REQUERENTE)
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PRISCILLA VALERIA FARIAS DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

SAYARA DE OLIVEIRA BORGES OAB - MT22453/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME (REQUERIDO)

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029561-82.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: PRISCILLA VALERIA FARIAS DELGADO, NATANAEL 

BATISTA PIMENTA REQUERIDO: BC CUIABA I EMPREENDIMENTO 

IMOBLIARIO SPE S.A., TSR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - ME 

Vistos. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida, postulando o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e 

volte-me concluso. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047264-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA FANAIA DE VASCONCELOS WOBETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SIXTO SCHIAVENIN (EXECUTADO)

THAYS FERNANDA DALAVALLE (EXECUTADO)

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047264-26.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAMILA FANAIA DE VASCONCELOS WOBETO EXECUTADO: SPORTCARS 

COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI, THAYS FERNANDA 

DALAVALLE, MARCELO SIXTO SCHIAVENIN Vistos. Intime-se a parte 

exequente para informar se pretende o prosseguimento da execução, 

caso positivo, proceda a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de embasar como título somente o cheque nº 000046, considerando 

que o outro cheque apresentado não possui eficácia de título executivo 

ante a ocorrência da prescrição, vez que o prazo findou em 17/10/2019 e 

a ação foi proposta em 18/10/2019; sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060510-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO WOBETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PAULO WOBETO (EXECUTADO)

W. G. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDETE APARECIDA WOBETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060510-89.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARLINDO WOBETO EXECUTADO: W. G. COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA - ME, ARNALDO PAULO WOBETO, CLAUDETE APARECIDA 

WOBETO Visto. Intime-se a parte exequente para apresentar instrumento 

de procuração, documentos pessoais, bem como cálculo do débito com as 

especificações determinadas no parágrafo único do art. 798 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 801, 

CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060470-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060470-10.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESIEL SOUSA OLIVEIRA RÉU: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANCA DO BRASIL Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELTRIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000018-97.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO FELTRIM DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 
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gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060520-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060520-36.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELEIDE DOS SANTOS Visto. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Intime-se o 

Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 721, do CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1060711-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060711-81.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ESTHER PEREIRA DE FREITAS Visto. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060678-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LA PROVENCE VIE DECORACOES E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060899-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR VIEIRA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO OAB - SP93498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

MARIA LENI PEREIRA DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA SENA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000456-26.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANA SENA DA SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 
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iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061201-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO CARVALHO BOTELHO (EXECUTADO)

CLAUDIA VIANA CARVALHO BOTELHO (EXECUTADO)

AGRO-RIO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

LUCINEA VIANA BOTELHO (EXECUTADO)

HENRIQUE VIANA CARVALHO BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046901-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

incluir o nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), 

assim, expeça-se Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, 

juros e correção monetária, entregando-a a parte credora para que ela 

proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos 

protetivos de crédito. Havendo custas perante estes órgãos, serão 

suportadas pela parte exequente. Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, 

consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041739-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'OVOS TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042552-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOBELA MALHAS COMPRESSIVAS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS FERREIRA OAB - SP193061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUARA ROZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 
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integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044073-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRR TAPAJOS TRANSPORTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043410-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043307-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS MARTINS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000479-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000479-69.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045987-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO JOSE DIAS FERRAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054758-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO EDUARDO DE ALMEIDA INOCENCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1054758-39.2019 Vistos. Analisando a petição inicial, verifica-se que 

o autor afirma que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito no valor de 

R$ 174,53 (cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) 

referente ao suposto contrato vencido em 14/12/17, existente junto a parte 

requerida, entretanto, o valor supra citado não foi incluído pela requerida, 

mas sim pelo Banco Bradesco S.A., assim intime-se a parte autora para 

esclarecer seu pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000526-43.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO DE LIMA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar o requerimento administrativo que não constou anexo na 

petição anterior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

do pedido. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023963-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023963-55.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: ECSAMIA GOMES OLIVER DURAN REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Defiro o pedido de ID 23179304, assim expeça-se 

alvará em favor do perito da quantia depositada pela requerida ID 

20197413, concernente aos honorários periciais. No mais, intime-se a ré 

para, querendo, se manifestar acerca do laudo pericial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, volte-me concluso para sentença. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000482-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYLENE ROCHA FERREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO QUINTANA ACOSTA (REU)

JOSE ROMUALDO ACOSTA (REU)

SIMONE APARECIDA ACOSTA DE BRITO (REU)

RICARDO PEREIRA ACOSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060338-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060338-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060753-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE LORENZET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA OAB - MT14535-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1060753-33.2019 Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do 

art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, cópia do imposto de 

renda, etc., ou recolher as custas de distribuição, no prazo de quinze 

dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060920-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060920-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL ALVES DE QUEIROZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou 

declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris 

tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente 

autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará 

assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, levando-se em consideração 

a ausência de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas 

processuais, intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060587-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO MANOEL COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060587-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO MANOEL COSTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. A parte autora ingressou com a presente Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, no entanto deixou de 

apresentar o prévio requerimento administrativo, tendo apenas alegado a 

recusa desta em receber. O entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Assim, considerando os argumentos e documentos trazidos pela autora, 

tem-se que devem ser admitidos os demais meios encontrados pelo 

beneficiário, sendo na escolha de outra seguradora ou via AR. Esse é o 

entendimento jurisprudencial do Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE MANDA EMENDAR A 

INICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO DO 

ART. 1015 DO CPC – PREJUÍZO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE 

PRODUÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL – PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO 

- REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA 

EM RECEBÊ-LO – OBRIGATORIEDADE IMPOSTA NO ART. 5º, §2º DA LEI 

6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA ‘“AR”– AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - PERIGO DE DANO 

CONSTATADO -– ART. 5º, §2º DA LEI 6.194/74 – TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Verificado o evidente prejuízo bem 

como a imposição de trazer aos autos prova impossível, deve ser 

conhecido o Recurso interposto contra decisão que determina emenda à 

inicial com essa finalidade.O requerimento ADMINISTRATIVO prévio é 

condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 

3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
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SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o PEDIDO, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo 

ADMINISTRATIVO, estando satisfeito o interesse de agir, já que é 

manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear 

a indenização devida. (N.U 1013268-97.2018.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 

06/02/2019)” Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, bem como, procuração ad judicia e comprovante de 

residência sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhe-se 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060586-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060586-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAUE SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060369-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME JOSE MEDINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060369-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIME JOSE MEDINA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. A parte autora requereu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de 

hipossuficiência. Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe 

ao Magistrado avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa 

legislação (art. 5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Assim, levando-se em consideração a ausência de 

demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., que 

apresentem a sua renda atual, ou proceder o recolhimento das custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060644-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEI PIEPER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060644-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLEI PIEPER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. A parte autora ingressou com a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT, no entanto deixou de apresentar o prévio 

requerimento administrativo, tendo apenas alegado a recusa desta em 

receber. Quanto a isso, o entendimento já firmado no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário nº 

631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, para o 

ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. A 

propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 
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Assim, considerando os argumentos e documentos trazidos pela autora, 

tem-se que devem ser admitidos os demais meios encontrados pelo 

beneficiário, sendo na escolha de outra seguradora ou via AR. Esse é o 

entendimento jurisprudencial do Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE 

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO QUE MANDA EMENDAR A 

INICIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO DO 

ART. 1015 DO CPC – PREJUÍZO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO DE 

PRODUÇÃO DE PROVA IMPOSSÍVEL – PRELIMINAR AFASTADA - MÉRITO 

- REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA 

EM RECEBÊ-LO – OBRIGATORIEDADE IMPOSTA NO ART. 5º, §2º DA LEI 

6.194/74 - PROTOCOLO PELO AUTOR VIA ‘“AR”– AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SEGURADORA - PERIGO DE DANO 

CONSTATADO -– ART. 5º, §2º DA LEI 6.194/74 – TUTELA ANTECIPADA 

CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. Verificado o evidente prejuízo bem 

como a imposição de trazer aos autos prova impossível, deve ser 

conhecido o Recurso interposto contra decisão que determina emenda à 

inicial com essa finalidade.O requerimento ADMINISTRATIVO prévio é 

condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 

3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o PEDIDO, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo 

ADMINISTRATIVO, estando satisfeito o interesse de agir, já que é 

manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear 

a indenização devida. (N.U 1013268-97.2018.8.11.0000, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 

06/02/2019)” Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para 

que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhe-se concluso. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000353-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VENDRUSCULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016890-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: CAVALLI E SANTOS LTDA 

Vistos. Intime-se a parte autora para informar o endereço da requerida 

para citação ou, sendo o caso, esclarecer se pretende o auxílio do juízo 

através das ferramentas que lhe são disponíveis, especificando-as, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 19 de maio de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade intimar a parte autora para juntar aos autos o preparo da 

carta precatória para distribuição no juízo deprecado. Processo: 

1016890-32.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.860,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: CAVALLI E SANTOS LTDA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031464-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO BRUCCELI (EMBARGANTE)

IRANI APARECIDA DE CARVALHO BRUCCELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA BORNELLI OAB - PR16731 (ADVOGADO(A))

ADRIANO ROGERIO PATUSSI OAB - PR19493 (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO OAB - PR22319 

(ADVOGADO(A))

TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ OAB - PR43834 (ADVOGADO(A))

LUTERO DE PAIVA PEREIRA OAB - PR11929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031464-55.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: EDERALDO BRUCCELI, IRANI APARECIDA DE CARVALHO 

BRUCCELI EMBARGADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

Visto. Certifique-se a tempestividade destes Embargos à Execução. Após, 

intime-se a embargante para instruir a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do CPC, bem como para apresentar documentos pessoais dos 

embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039505-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONECI ORLANDO RONDON OMERO (AUTOR(A))

CAMILA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT15145-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARCONE MEDEIROS (REU)

WILSON LUIS DA COSTA MARQUES (REU)

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1039505-11.2019 Vistos. Defiro o pedido de id. 27837778, expeça-se 

mandado de busca e apreensão como determinado na decisão de id. 

23920017. No mais, certifique-se se houve a citação dos requeridos 

Wilson Luiz da Costa Marques e Valter Marcone Medeiros. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029092-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE SOBHIE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO (REU)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029092-70.2018 Visto. Designo o dia 05.05.2020, às 08h:30m para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Cite-se por edital, com o prazo de 20 dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos (art. 259, I e III, NCPC). Publique-se o 

edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se a 

instituição financeira BB Administradora de Consórcios S.A. para que 

manifeste eventual interesse na causa, encaminhando cópia da inicial e 

dos documentos que a instruíram, considerando que a existência de 

alienação fiduciária em seu favor. Com relação ao pedido de tutela de 

urgência, compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação 

após a apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta 

da parte ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1044117-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATHOA REPRESENTACAO COMERCIAL LIMITADA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044117-89.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ATHOA REPRESENTACAO COMERCIAL LIMITADA - ME 

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Visto. 

Certifique-se a tempestividade destes Embargos à Execução. Após, 

intime-se a embargante para instruir a inicial com cópias das peças 

relevantes do processo de execução, conforme determina § 1º do art. 914 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014551-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CAMILA PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014551-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALINE CAMILA PIRAN EXECUTADO: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos. 

Defiro o pedido de ID 19517262, assim expeça-se ofício ao SPC para que 

proceda a exclusão do registro relativo ao presente feito. Após, 

retorne-se ao arquivo, com as anotações devidas. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022584-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA OAB - ES15327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022584-74.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CASA DO ADUBO S.A EXECUTADO: CASA DO LAVRADOR PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA Vistos. O exequente intimado a apresentar 

instrumento de protesto das duplicatas nº 52995-3, nº 53987-2, nº 

53379-1, nº 53785-2, nº 53483-4, nº 53483-5, nº 53509-2, nº 53509-3, nº 

53531-3, nº 53531-4, nº 53538-2, nº 53559-4, nº 53559-5, nº 54042-1 e 

nº 53456-1, trouxe apenas documento inválido para este fim (ID 24047335 

e ID 24047336), vez que trata-se de declaração, desacompanhada de 

instrumento de procuração e demais documentos comprobatórios de 

representação, assim como pela ausência de comprovantes, que 

correlacionem a numeração presente no instrumento de protesto com a 

numeração do título. Deste modo, resta claro que os documentos não 

preenchem os requisitos de título extrajudicial devido à ausência de 

certeza necessária ao título, conforme o art. 783 do Código de Processo 

Civil, que dispõe: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito 

fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” 

(Negritei). Assim, intime-se o exequente para emendar a inicial, a fim de 

prosseguir com o feito somente quanto aos demais títulos, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC). Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021483-29.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT12573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0021483-29.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FIRMINO GOMES BARCELOS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Visto. 

Trata-se de cumprimento de sentença (ID 25776376), assim, procedam-se 

as alterações necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1022499-59.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id 22580087) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017522-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE LEMOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017522-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE LEMOS DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para se 

manifestar acerca da contestação de ID 25746044, no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 350 do CPC). Após, volte-me concluso para 

sentença. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016891-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTANA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016891-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WESLEY SANTANA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

contestação de ID 23721080, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 350 do 

CPC). Após, volte-me concluso para sentença. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007919-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE LUZIA SALES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007919-53.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUCILENE LUZIA SALES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Visto. Intime-se a parte autora para se manifestar 

acerca da contestação de ID 25682910, no prazo de 15 (quinze) dias 

(artigo 350 do CPC). Após, volte-me concluso para sentença. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 
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anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019816-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO GONCALVES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO HENRIQUE DA SILVA (REU)

FERNANDO DOS SANTOS FILHO (REU)

J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019816-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EZIO GONCALVES LEITE RÉU: DONATO HENRIQUE DA SILVA, FERNANDO 

DOS SANTOS FILHO, J M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Vistos. 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão do oficial 

de justiça, devendo informar o endereço para citação, no prazo de 5 

(cinco) dias. Proceda a secretaria a juntada dos Avisos de Recebimento 

expedidos ID 25535026, se já devolvidos, após intime-se a autora para se 

manifestar sobre eles, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1039869-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA VIRGINIA NEVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAVENY SOUZA METELLO TAQUES OAB - MT26481-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Registral e Notarial do Cristo Rei (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Analisando a petição inicial, 

verifica-se que a parte autora requer a alteração do seu registro civil de 

nascimento e não de casamento, para incluir o sobrenome de seu cônjuge, 

assim, intime-se ela para se manifestar e se for o caso corrigir seu pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010426-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010426-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISABEL CRISTINA FERNANDES PISAIA RÉU: SEGURADORA LÍDER 

Intime-se a parte requerida, para que manifeste acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. 

. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012628-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ORTIZ CASTANHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BADALAMENTI OAB - SP280096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA EMANUELLY DIAS ESPINDOLA VICTORIO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1012628-34.2019 Intime-se o autor para se manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça de id. 21266354, no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001250-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FABIAN DOS SANTOS FANAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001250-81.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX FABIAN DOS SANTOS FANAIA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos. Intime-se a parte autora, através de seu 

advogado e pessoalmente, para se manifestar, postulando o que entender 

de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000460-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000460-97.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS TOMAZ DE AQUINO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte autora, 

através de seu advogado e pessoalmente, para se manifestar, postulando 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024491-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024491-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DE JESUS TITO BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Visto. Em cumprimento ao artigo 485, § 7º, do 

Código de Processo Civil, mantenho a sentença de ID 22017847 por seu 

próprio fundamento. Intime-se o Apelado para apresentar contrarrazões, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentadas ou não as contrarrazões, 

proceda-se à imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016429-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016429-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SIMONE CASTRO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Intime-se a parte requerida, para que manifeste acerca do 

laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018821-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018821-65.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI DA SILVA RÉU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a parte requerida, 

para que manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos 

pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015337-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015337-42.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO JOSE DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte requerida, 

para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos 

pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017376-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO OSVALDO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017376-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELIO OSVALDO DE PAULA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se as partes, para que se manifestem acerca 

do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018694-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIANQUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018694-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO BIANQUIM RÉU: SEGURADORA LÍDER Intime-se a parte 

requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021650-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021650-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEANDRE DE LIMA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 

dias apresente impugnação à contestação. Intime-se ainda a parte 

requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016433-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016433-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI ROSA RÉU: SEGURADORA LÍDER Visto. Intime-se as partes, 

para que se manifestem acerca do laudo pericial médico, juntado nos 

autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017317-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017317-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL ARAUJO SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Visto. Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca do 

laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024473-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DA SILVA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024473-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSELI DA SILVA MACHADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte requerida, para que se manifeste 

acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de 

Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016744-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016744-83.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR RÉU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037446-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CARLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT20150-O (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - ME (REU)

THEIZA HELENA F SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037446-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCI DE CARLI RÉU: CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA 

- ME, THEIZA HELENA F SOUZA Vistos. A fim de evitar nulidade 

processual e decisão surpresa (arts. 9º e 10º do CPC), intime-se a parte 

ré para se manifestar sobre os documentos novos apresentados pela 

autora ID 15291944, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 437, § 1º, CPC). 

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me concluso. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033473-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS GUIMARAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033473-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS GUIMARAES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se as partes, para se manifestarem acerca do 

laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no 

prazo de 5 dias. Intime-se ainda a parte autora, para que no prazo de 15 

dias apresente impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043965-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTISOLUCOES CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1043965-75.2018 Intime-se o executado para reforçar a garantia da 

execução, vez que a Proposta de Seguro Garantia de id. 26946285 a 

26946947, não cumpriu o disposto pelo art. 835, § 2º do CPC, no prazo de 

5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me o 

processo concluso para deliberações. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016431-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL PURITO MUCUTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016431-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL PURITO MUCUTA RÉU: SEGURADORA LÍDER Visto. Intime-se a 

parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024952-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DA SILVA VENEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1024952-27.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id. 19085623) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, pessoalmente, nos termos do art. 

513, §2, II,, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040952-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL MARTINS DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040952-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDOVAL MARTINS DOS ANJOS REU: SEGURADORA LÍDER Visto. 

Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041099-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OSELIA MORAIS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041099-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: OSELIA MORAIS DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. 

Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041288-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041288-38.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EVANILDO DE JESUS SANTANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte 

requerida, para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033283-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LERO BENEDITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033283-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LERO BENEDITO DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte requerida, para se manifestar 

acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de 

Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015624-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA SAMIA REIS ROSINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1015624-10.2016 Antes de analisar o pedido de justiça gratuita 

formulado pela requerida, intime-a para comprovar a sua necessidade dos 

benefícios, nos termos da Lei 1.060/50, apresentando cópia do imposto de 

renda, CTPS, holerite, etc. nos art. 99, §2, NCPC, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Por amor ao debate, ressalto que o documento que instruiu o pedido 

de justiça gratuita (id. 11011013) na data de 06.12.2017, estava 

desatualizado à época do pedido, vez que consta como data 25.08.2017. 

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me os autos conclusos para 

deliberações. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022254-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022254-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO QUERINO TOLDO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte a parte autora, para que no prazo 

de 15 dias apresente impugnação à contestação. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042109-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO NASCIMENTO MARQUES (AUTOR(A))

EDNEY GONCALO DE ARAUJO (AUTOR(A))

EDSON LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (REU)

DEUSELI JOSE ALVES (REU)

DIRETOR PRESIDENTE DA ABSMMT (REU)

BELJUSTO PINTO DA SILVA (REU)

ELCIO HARDOIM (REU)

JESUS SOARES DE SOUZA FILHO (REU)

PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA ABSMMT (REU)

RICARDO ALMEIDA GIL (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1114 de 2237



SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Sobre o pedido de desistência da ação pelo autor, intime-se a parte 

ré para se manifestar, no prazo de cinco dias.. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000333-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 08h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041441-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041441-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA ROSA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte requerida, 

para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos 

pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Designo o dia 04/05/2020, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023106-07.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

REED ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA OAB - MT8609-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0023106-07.2008 Intime-se a parte exequente para se manifestar 

sobre informações de id. 25772151, no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019065-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Converto o julgamento em diligência. Defiro o pedido de Id. 

24835599, excluam-se os documentos dos Ids. 24834949, 24834948 e 
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24834947. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os 

documentos novos apresentados pela ré (Id. 24835612) e apresentar o 

comprovante de pagamento da indenização ao segurado, no prazo de 

cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000896-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ OELKE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042191-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR NOEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1042191-73.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTENOR NOEL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. Intime-se a parte requerida, para que se manifeste acerca do laudo 

pericial médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 

5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011769-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011769-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte requerida, 

para que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos 

pela Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005154-69.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN BORGES FERNANDES OAB - MT9055-O (ADVOGADO(A))

JOCIMARA MOCHI JORGE OAB - PR32930-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRVALDO DOS SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON SOARES DE FREITAS OAB - GO11955 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0005154-69.1995.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAGEL ASSESSORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 

EXECUTADO: GIRVALDO DOS SANTOS ALMEIDA Visto. Intime-se o 

credor para apresentar cálculo atualizado do valor do débito alegado, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Na oportunidade, diante do que consta na 

manifestação do credor ID 25841141, ressalta-se, mais uma vez, que não 

houve restrição de veículos, tão somente foi realizada pesquisa, a qual o 

credor deveria informar interesse ou não em restringi-los, conforme se 

infere ID 25841138. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018713-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018713-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAMUEL RIBEIRO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte requerida, para que se manifeste 

acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central de 

Conciliação, no prazo de 5 dias. Intime-se ainda a parte autora, para que 

no prazo de 15 dias apresente impugnação à contestação. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011507-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAG IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEDAIAS FREIRE DA COSTA OAB - ES5536-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO GARCIA MERCON OAB - ES6445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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PJE 0011507-85.2019 Cumpra-se a decisão de id. 25770501, procedendo 

a associação do presente ao processo n.º 0019382-58.2009. Intime-se a 

executada, através de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de 

honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Intime-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000403-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI (EXEQUENTE)

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCO ZANNINI OAB - GO25294-O (ADVOGADO(A))

MARIANA MALAQUIAS E SILVA OAB - GO38484-O (ADVOGADO(A))

JOAO HENRIQUE FRANCO ZANNINI MARTINS OAB - GO24609-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 0000403-04.2016 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (id. 25783590) 

proceda-se as alterações necessárias. Intime-se a executada, através de 

seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0052146-87.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFO LOCADORA, MONTAGENS E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

JOEL BASILIO DE SOUZA NETO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0052146-87.2015 Visto. Antes de analisar o pedido de id. 25768483, 

intime-se a exequente para apresentar demonstrativo de débito atualizado, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008958-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BATISTA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO JOSE DA SILVA OAB - MT10030-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT17603-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0008958-10.2016 Defiro o pedido de id. 25783373, expeça-se alvará 

dos valores depositados aos autos em favor do exequente, conforme 

requerido. No mais, intime-se o executado, por seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 2.734,98 (dois mil 

setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) referente ao 

valor remanescente do débito. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000135-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1000135-88.2020 Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as 

guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0054975-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA HARAOUI (EXEQUENTE)

RITA HARAOUI SCAFF (EXEQUENTE)

PATRICIA HARAOUI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT4654-O (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR BONFIM OAB - MT10630-O (ADVOGADO(A))

VICTOR GUIMARO SAKITANI OAB - MT20336-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON OAB - MG101649-O (ADVOGADO(A))

MARIANA BARROS MENDONCA OAB - MG103751-O (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE CORDEIRO COZZI OAB - MG122589-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CHAVES ABDALLA OAB - MT17571-O (ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0054975-41.2015 Vistos. Anote-se como postulado no documento de 

id. 27212498. Intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

pagamento voluntário da condenação efetuado pela executada na conta 

do escritório requerido (id. 25766614), no prazo de 5 (cinco) dias, 

postulando o que entender de direito. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO
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Processo Número: 0010016-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUIS DURLI (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARELY LEBRE ROSA (REU)

GUARDIAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0010016-48.2016 Trata-se de cumprimento de sentença (id. 25772177 

a 2577178), pelo que proceda-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a executada, por seu advogado, pagar o valor total do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0032332-60.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON REZENDE FORTES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO RAMSAY DE LACERDA OAB - MT11892-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0032332-60.2013 Trata-se de cumprimento de sentença (id. 

25768022/25768023), pelo que proceda-se as alterações necessárias no 

sistema. Intime-se a executada, por seu advogado, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001589-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLINNY CRISTINA BRITO TRAVAGIN MARCIAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001589-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLINNY CRISTINA BRITO TRAVAGIN MARCIAL REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. A parte autora requereu a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e para tanto 

apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal declaração força 

probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, CF), 

confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012196-47.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT6687-O (ADVOGADO(A))

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT12953-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARAH DELL AQUILA CARVALHO OAB - SP308540-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MACIESKI GREGORIO OAB - MT17852-O (ADVOGADO(A))

GISELE CHRISTINA DE OLIVEIRA AFFONSO OAB - SP359049 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A ASCOAUTO - COMERCIO DE VEICULOS (ESPÓLIO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - FUNDACAO DE SAUDE DE CUIABA 

GESTAO PLENA (ESPÓLIO)

RONILSON RONDON BARBOSA OAB - MT6764-O (ADVOGADO(A))

SANECAP (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0012196-47.2010 Visto. Considerando que o pedido de id. 25940233 

trata-se de execução de honorários sucumbenciais, o postulante Acrimata 

– Associação dos Criadores de Mato Grosso pleiteia direito alheio em 

nome próprio, assim intime-se o advogado Rodrigo Gomes Bressane, para 

emendar o pedido de id. 25940233 no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto ao 

pedido de expedição de ofício ao 5º Serviço Notarial de Imóveis da 

Comarca de Cuiabá, o mesmo já foi expedido conforme documento de id. 

25940235, pág. 4. No mais, intime-se a parte autora para se cumprir o 

solicitado no ofício 1607/2019 (id. 25940236, pág. 01, no prazo de 5 

(cinco) dias. Decorrido os prazos supracitados, nada sendo requerido 

certifique-se e arquive-se os autos com as anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049482-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SERVICOS SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - RS14630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA BAPTISTA (EXECUTADO)

SALMEN KAMAL GHAZALE (EXECUTADO)

CIRLEINE BARROZO MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 
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Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

determinar a expedição de certidão, conforme os ditames do art. 828, do 

NCPC. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021453-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021453-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO LUCAS DA SILVA FERNANDES, FERNANDO ROBERTO DA SILVA 

SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto, 

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, com fundamento no artigo 350 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Após, voltem-me os autos conclusos. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0021221-84.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCA MARIA DE SOUZA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXECUTADO)

UNIMED - GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA MOURA ROSA OAB - GO16706-O (ADVOGADO(A))

ELISA MARIA ALESSI DE MELO OAB - GO34461 (ADVOGADO(A))

TATIANA ACCIOLY FAYAD OAB - GO19400 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

MARCOS FILIPE MACHADO CRUZ OAB - GO39246 (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

LUIZ OTAVIANO DE VASCONCELOS CAMPOS OAB - GO0033204A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MARIANI DALAN OAB - GO10223-O (ADVOGADO(A))

STELLA CHRISTINA ALVES COIMBRA OAB - GO25775 (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA BORDINI OAB - MG62742 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0021221-84.2010 Anote-se como postulado no id. 25896648. Trata-se 

de cumprimento de sentença (id. 25857145), pelo que proceda-se as 

alterações necessárias no sistema. Intime-se a executada, por seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011937-23.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA FENIX LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBECY ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0011937-23.2008 Defiro o pedido do exequente para incluir o nome do 

réu no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), assim, expeça-se 

Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, juros e correção 

monetária, entregando-a a parte credora para que ela proceda à inclusão 

dos dados dos executados junto aos órgãos protetivos de crédito. Defiro 

também o pedido do exequente para determinar a expedição de certidão, 

conforme os ditames do art. 828, do NCPC. Havendo custas perante estes 

órgãos, serão suportadas pela parte exequente. No mais, intime-se a parte 

exequente para requerer o que for de direito, providenciando a citação do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0036895-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO OAB - SP197485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0036895-92.2016 Trata-se de cumprimento de sentença (id. 

25770007), pelo que proceda-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 17.215,80 (dezessete mil 

duzentos e treze reais e trinta e oito centavos) atualizado até a data do 

depósito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). No mais, defiro o 

pedido da autora para levantamento do valor incontroverso depositado 

nos processo, expeça-se alvará em favor da autora, para levantamento 

de toda quantia disponível. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante da certidão de ID 25379066, intime-se a 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais conforme determinado ID 17226596, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021213-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021213-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA APARECIDA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Intime-se a parte ré para que se manifeste sobre o 

laudo pericial realizado em audiência de conciliação (ID 25247557), no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031096-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - MT15935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI OAB - MT17209-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0031096-39.2014 Visto. Antes de analisar o pedido de id. 25774384, 

intime-se a exequente pra se manifestar sobre o pagamento voluntário de 

id. 25774383, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025118-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HASSON SAYEG OAB - SP108332-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0025118-13.2016 Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença (id. 

25781578) proceda-se as alterações necessárias. Intime-se a executada, 

através de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049444-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUICK EASY COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ELIAS DE MARCHI VITAL OAB - SP342616 (ADVOGADO(A))

RENAN FELIPE DAVID OAB - SP410968 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY SILVA CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos 

termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no prazo, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0027302-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOP.EDUC.DOS SERV.DO INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TEC.DE 

M.T. CAMPUS CUIABA CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA CAMPUS BELA 

VISTA E CAMPUS SAO VICENTE. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT13675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMINDO CONCEICAO (EXECUTADO)

JULIANA CRAICI DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0027302-49.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

COOP.EDUC.DOS SERV.DO INST.FEDERAL DE EDUC.CIENCIA E TEC.DE 

M.T. CAMPUS CUIABA CEL. OCTAYDE JORGE DA SILVA CAMPUS BELA 

VISTA E CAMPUS SAO VICENTE. EXECUTADO: CARMINDO CONCEICAO, 

JULIANA CRAICI DA CONCEICAO Vistos. A manifestação da exequente de 

ID 25781896 e ID 25781897 apresenta o mesmo conteúdo de petição 

anterior que foi analisada no despacho de ID 25781889. Assim, intime-se 

novamente a exequente, vez que a essa incumbe o ônus de promover a 
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regularização processual, para que apresente nos autos comprovação de 

que Juliana Craici da Conceição é inventariante do Espólio de Carmindo 

Conceição, vez que os documentos juntados aos autos se referem ao 

Espólio de Maria Antunes Maciel Veneza, terceira alheia a este feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017792-07.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO (EXEQUENTE)

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT8138-O (ADVOGADO(A))

IONE FILOMENA DOS SANTOS OAB - MT21956-O (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. 

(EXECUTADO)

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EXECUTADO)

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES OAB - RJ139141-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0017792-07.2013 Vistos. Verifica-se que pela manifestação dos 

exequentes (id. 25822725/2582273) que o crédito habilitado no plano 

homologado de recuperação judicial da executada é referente a outra 

ação, desta forma ao que tudo indica o crédito desta ação não foi incluído 

no plano homologado. Assim, intime-se a executada, através de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta 

fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 

1º, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0010285-49.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME TRENTIN (EXECUTADO)

GEORGIA PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0010285-49.2000.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: JAIME TRENTIN, GEORGIA 

PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN Vistos. A fim de evitar tumulto 

processual, intimem-se os advogados Gustavo Amato Pissini e Gustavo 

Rodrigo Goes Nicoladeli para se manifestarem acerca do alegado na 

petição de ID 25842891- Págs. 2/3, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 

volte-me concluso. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1047591-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA PEDROLLO VIEIRA WILKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO APOLINARIO OAB - MT20535/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

JULIANO PEDROLLO VIEIRA (REQUERIDO)

GIOVANA PEDROLLO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047591-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MORGANA PEDROLLO VIEIRA WILKE REQUERIDO: 

JULIANO PEDROLLO VIEIRA, GIOVANA PEDROLLO VIEIRA, CINTIA 

PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE Visto. Cumpra-se na íntegra o despacho 

retro (ID 25336973), devendo a parte autora no prazo de 5 (cinco) dias 

emendar a inicial, no sentido de cumprir o disposto no artigo 319 do CPC, 

inciso VII, informando seu interesse ou não pela realização de audiência 

de conciliação ou mediação, sob pena de indeferimento da inicial. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018225-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECELE TENORIO DA SILVA MEIER (EXEQUENTE)

GFB IMOBILIARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCAS SCARDINNI BARROS OAB - MT19675-O 

(ADVOGADO(A))

LENARA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - MT27480-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0018225-06.2016 Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença (id. 

2567357/2567358) proceda-se as alterações necessárias. O autor se 

manifestar através do documento de id. 27103857, aduzindo sobre a 

desnecessária a intimação pessoal do executado para que efetue o 

pagamento do débito por ser revel, nos termos do art. 346 do CPC/15, 

contudo apesar do executado ser revel na fase de conhecimento, o art. 

513, § 2º, II do NCPC dispõe sobre a necessidade de intimação da parte 

revel na fase do cumprimento de sentença. Assim, intime-se a executada, 

pessoalmente, nos termos do art. 513, § 2º, II do CPC, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito (id. 27106003), acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000958-51.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 
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(ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0000958-51.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DECIO JOSE TESSARO EXECUTADO: CARLOS ANTONIO DE BORGES 

GARCIA, GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA Vistos. Antes de analisar o pedido de ID 25918455 

– Págs. 2/4, intime-se a executada Engeglobal Construções Ltda. para 

proceder à regularização processual e apresentar documentos que 

comprovem a recuperação judicial. Após, intime-se a autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, intime-se a autora para 

informar se seu crédito está habilitado na ação de recuperação judicial 

mencionada pela executada Global Empreendimentos Turísticos Ltda., no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036170-45.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-O (ADVOGADO(A))

LUCAS CAVALCANTE DA SILVA OAB - MT18631-O (ADVOGADO(A))

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON OAB - MT6363-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0036170-45.2012 Vistos. Cumpra-se a determinação de id. 25768091, 

procedendo a alteração do polo ativo para constar como exequente 

Hamilton Ferreira da Silva e executado NP Locadora de Veículos Ltda.. A 

parte exequente se manifesta através do documento de id. 25768095, 

pág. 4 a 25768098, postulando pela desconsideração da personalidade 

jurídica da executada, diante da dificuldade de receber seu crédito e por 

supostamente estar caracterizado o disposto no art. 50 do CC. Assim, 

considerando a inserção do processo no PJE, intime-se a parte exequente 

para instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, 

que deverá ser distribuído e associado a presente execução de sentença, 

nos termos dos art. 133 e seguintes, do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1047964-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA IOLANDA BABINSKI DA ROSA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO VIEIRA DA CUNHA OAB - MT11989-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se à secretaria, a inclusão do menor no povo ativo, 

devendo constar a genitora somente como sua representante. Designo o 

dia 05/05/2020, às 11h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0031974-37.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN (EXEQUENTE)

OLIVO BIGOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO OAB - MT10339-O (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA OAB - MT5767-O (ADVOGADO(A))

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOME CARE MEDICAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0031974-37.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OLIVO BIGOLIN, LUCIMAR TRINDADE BIGOLIN EXECUTADO: HOME CARE 

MEDICAL LTDA Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença, assim 

procedam-se as anotações necessárias. Intime-se o executado para 

realizar o pagamento dos honorários periciais, conforme determinado na 

decisão de ID 25968936 – Pág. 4, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

homologação do cálculo apresentado pela exequente. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039495-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA MONTEIRO DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1039495-64.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADILSON MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIA DA PENHA 

MONTEIRO DE ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: FRANCISCO JUNIOR 

QUEIROZ LUZ Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de adequar sua petição inicial aos requisitos do 

artigo 319 do NCPC, precisamente os incisos II (endereço eletrônico do 

autor e réu) e VII (seu interesse ou não pela realização de audiência de 

conciliação ou mediação), sob pena de indeferimento da inicial. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0050166-76.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLAENGE CUIABA RESIDENCIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GARCIA DE MATTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0050166-76.2013 Visto. Intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que 

entender de direito. Decorrido o prazo supracitado, nada sendo requerido 

certifique-se e arquive-se os autos com as anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0008797-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN MARKUS DE OLIVEIRA FANALE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0008797-97.2016 Vistos. O requerido se manifesta através do id. 

25780339, afirmando que em sua reconvenção há pedido de condenação 

por danos materiais e morais em face banco requerido, razão pela qual 

não deve ocorrer a exclusão do mesmo do polo passivo. Requer, ainda, 

que os encargos periciais sejam arcados pelo Banco Itaú, e caso não seja 

o entendimento do juízo que os honorários periciais sejam arcados pelas 

partes. Indefiro o pedido de id. 25780339 com relação a inclusão do Banco 

Itaú no processo, vez que apenas o autor pode ser reconvindo, ademais 

caso haja a condenação do requerido na presente ação pode valer-se de 

ação regressiva contra o banco para reaver eventual condenação. No 

mais, considerando a exclusão do polo passivo do banco e que houve a 

distribuição do ônus da prova entre o autor e o requerido Ivan Carlos, 

reconsidero a decisão de id. 25780304, para que os honorários periciais 

sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Sendo o 

autor beneficiário da justiça gratuita, sua cota parte será arcada pelo 

Estado. Cumpra-se a decisão de id. 25780304, na íntegra. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0014243-28.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT9237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13693-A (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0014243-36.2009 Vistos. Diante dos extratos de ids. 25774672, pág. 

03 a 07 e 25774673, verifica-se que a Secretaria de Estado e Gestão de 

Mato Grosso está cumprindo o determinando na decisão de id. 25774612, 

razão pela qual indefiro o pedido de intimação da referida secretaria para 

informar os depósitos realizados nos autos (id.2627492). Intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os extratos supracitados, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para a requerer o que entender de direito. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0053704-94.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE ALMEIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0053704-94.2015 Visto. Antes de analisar o pedido de id. 25573155, 

intime-se a advogada Luzia E. do Nascimento para se manifestar sobre o 

pedido de certidão de crédito com relação aos honorários sucumbenciais, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo supracitado, volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039309-41.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO CESAR CICERO LEITE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto.  Sabe-se que no processo de execução (n . 

1000321-48.2019.8.11.0041), as partes entabularam acordo, inclusive 

sobre essa ação também, todavia, a minuta não foi juntada neste 

processo para a devida homologação. Assim, intime-se o embargante para 

apresentar a minuta do acordo firmado com o embargado, no prazo de 5 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048623-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIL QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018015-62.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY FERREIRA NEVES SODRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALBINO SONTAG (EXECUTADO)

ESPOLIO DE IRINEU KLEIN (EXECUTADO)

NOELI SOLANGE SILVERIO DA ROSA KLEIN (EXECUTADO)

AGENOR CASONATTO (EXECUTADO)

SONTAG & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0018015-62.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARLY FERREIRA NEVES SODRE EXECUTADO: SONTAG & CIA LTDA - 

ME, OSMAR ALBINO SONTAG, ESPOLIO DE IRINEU KLEIN, NOELI 

SOLANGE SILVERIO DA ROSA KLEIN, AGENOR CASONATTO Visto. 

Proceda-se à secretaria a associação deste feito ao processo nº 

14009-65.2017. Além disso, proceda a exclusão das petições de ID 

25975147 por serem alheias a este feito. No mais, permaneça este feito 

suspenso até o deslinde dos Embargos à Execução acima mencionado, 

conforme decisão de ID 25975139. Após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013147-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SERGIO LAURINDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

ELISABETH DOS SANTOS REZENDE DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013147-77.2017 Vistos. Intimem-se os requeridos para se 

manifestarem sobre documento de ids. 23436646 a 23436653, no prazo 

de 15 (quinze) dias, (art. 437, § 1º, NCPC). Após, volte os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044378-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE DE ARRUDA OAB - MT19633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY EUDOXIO DIAS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1044378-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVID MARQUES DE OLIVEIRA REU: JOHNNY EUDOXIO DIAS Vistos. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a fim de adequar sua petição inicial aos requisitos do artigo 319 do 

NCPC, precisamente os incisos II (endereço eletrônico do autor e réu) e VII 

(seu interesse ou não pela realização de audiência de conciliação ou 

mediação), sob pena de indeferimento da inicial. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0026576-36.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO NACLE HAMUCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. CRESTANI COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0026576-36.2014.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBERTO NACLE HAMUCHE REU: H. G. CRESTANI COMERCIO VAREJISTA 

DE CONFECCOES - EPP Visto. Verifica-se que o requerido postulou pela 

produção de prova pericial, a qual foi devidamente deferida e determinada 

no ID 26015947, conforme abaixo transcrito: “Diante da ordem do TJMT (fl. 

159), nomeio como perito o contador DAVI FRANCISCO CRUZ, com 

endereço na Rua N, Ed. Planalto, Apto. 502, bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, 

podendo ser contatado pelos telefones: 3359-5817 e 9951-5596, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. 

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2º, I, II e III, do NCPC). Com a 

proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários serão 

pagos pela parte requerida. O laudo deverá ser entregue no prazo de 

trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Quanto à prova oral, aguarde-se a 

realização da perícia.” O perito apresentou manifestação informando que 

para realização da perícia, faz-se necessária a juntada dos documentos a 

serem periciados, vez que apenas informados pelo requerido, mas não 

juntados (ID 26015949). As partes intimadas a se manifestarem acerca da 

petição do perito deixaram transcorrer o prazo sem apresentar 

manifestação (ID 26015948 – Pág. 2). Assim, intime-se a parte ré para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos a serem 

periciados, sob pena de preclusão da prova postulada, bem como, 

querendo, indique assistente técnico e formule quesitos. Após, por se 

tratar de documentos novos, intime-se a parte autora para, querendo, se 

manifestar sobre eles, bem como indique assistente técnico e formule 

quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, cumpridas as determinações 

acima, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de 

honorários, nos termos da decisão retro. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040849-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FOR FOLHEADOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ZACCARIA MASUTTI OAB - SP308692 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos 

termos pedido na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no prazo, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1022499-59.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id 22580087) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011250-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERNANDE MARQUES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011250-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON FERNANDE MARQUES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Intime-se a parte requerida, para 

que se manifeste acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo de 5 dias. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante da certidão de ID 25379066, intime-se a 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais conforme determinado ID 17226596, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0014180-61.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

LUDMILA BEATRIZ MIRANDA DE FIGUEIREDO OAB - MT15012-E 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0014180-61.2013 Visto. Proceda-se a associação do presente com a 

Ação n.º 0008834-56.2018. Intime-se a exequente para informar se 

habilitou seu crédito na ação de recuperação judicial, no prazo de 

05(cinco) dias. Decorrido os prazos supracitados, nada sendo requerido 

certifique-se e arquive-se os autos com as anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017109-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá, 24 de novembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, que designou audiência para o dia 14/02/2017, às 15h00. 

Processo: 1017109-45.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 8.433,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado: 

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA Parte Ré: Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S.A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 3648-6375

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014693-39.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. D. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA REJANE CARVALHO CAMPOS OAB - 015.616.611-98 

(REPRESENTANTE)

EDMUNDO MARCELO CARDOSO OAB - MT3449-O (ADVOGADO(A))

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN OAB - MT5925-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0014693-39.2007.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: MAIRA REJANE CARVALHO CAMPOS EXEQUENTE: A. 

C. C. D. R. EXECUTADO: ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE Visto. 

Considerando a manifestação de ID 25952514 – Pág. 1, intime-se o 

executado para atender a solicitação do corretor, no prazo de 15 (quinze) 

dias. A alienação deverá ocorrer até 21/04/2020, nos termos da decisão 

de ID 25952477 – Pág. 5. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1022499-59.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id 22580087) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante da certidão de ID 25379066, intime-se a 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais conforme determinado ID 17226596, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019096-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019096-82.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA FELISMINA DE MOURA DA COSTA 

E SILVA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

LUCIA DA SILVA, ISABELA MARIA DA SILVA ORMOND Vistos. Redesigno 

a audiência de conciliação para o dia 26/05/2019, às 11h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Considerando ter restado 

infrutífera a citação anterior, conforme certificado, e tendo a requerente 

apresentado novo endereço, cite-se e intime-se a ré Isabela Maria da Silva 

Ormond para comparecer à audiência no endereço apresentado pela 

autora ID 15281910, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, 

através de seu advogado, para comparecer à audiência, nos termos do 

despacho inicial. Intime-se a requerida Maria Lucia da Silva, pessoalmente, 

para comparecer a audiência, também nos termos do despacho inicial. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022283-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022283-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 
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ROBERTO DA SILVA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que a petição de ID 18062100, embora 

nomeada como 'Embargos de Declaração', possui pedido diverso, motivo 

pelo qual deixo de recebê-la como recurso. No mais, diante das alegações 

explicitadas pelo autor, recebo a inicial. Designo o dia 24/06/2020, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060485-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

JOSILENE PEREIRA CAMPOS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060485-76.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA REQUERIDO: LUIS 

MARIO TEIXEIRA, JOSILENE PEREIRA CAMPOS TEIXEIRA Visto. Designo o 

dia 28/04/2020, às 12h30min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020421-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANCLEY ANTUNES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ERNANI KUHN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, impugnar a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005846-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora a se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos 

pelo requerido, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021909-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA OAB - MT21545/O 

(ADVOGADO(A))

CLEONES CELESTINO BATISTA OAB - MT12141/O (ADVOGADO(A))

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031554-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ ROBERTO BILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INACIO DO NASCIMENTO DIAS OAB - MT22533/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYS FERNANDA DALAVALLE (REQUERIDO)

 

Nos termos da CNGC/MT impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão elaborada pelo(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça, bem como tomar ciência acerca do ofício de ID. 

23369120.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1028409-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL PREZA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024605-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. S. C. (AUTOR(A))

JESSICA MARIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA SILVA OAB - 048.135.081-03 (REPRESENTANTE)

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037848-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. F. L. (AUTOR(A))

VALERIA GONCALEZ FINOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027422-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDERSON ITAMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027137-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035991-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. P. (AUTOR(A))

CREUZA ARRUDA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

CREUZA ARRUDA FAGUNDES DE SOUZA OAB - 031.956.981-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019352-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019570-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO SILVA DA PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034858-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO REIS MORAES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019770-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO RODRIGUES MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035166-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALIANE MAZZETO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031514-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037551-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL GONCALVES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015012-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 
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de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015434-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014802-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para se 

manifestar acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017646-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DO AMARAL ZANIRATO (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO AMARAL DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1022499-59.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id 22580087) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022499-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Eletrônico Judicial 1022499-59.2017 Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença (id 22580087) proceda-se as alterações 

necessárias. Intime-se a executada, através de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante da certidão de ID 25379066, intime-se a 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais conforme determinado ID 17226596, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1048156-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LEA DE AMORIM OAB - 285.570.341-72 (PROCURADOR)

CAMILLA ARANTES GONCALVES OAB - MT25856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

BENEDITA DE MORAES AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1048156-32.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER DE AMORIM PROCURADOR: GIRLENE 

LEA DE AMORIM REQUERIDO: BENEDITA DE MORAES AMORIM, BANCO 

DO BRASIL S/A Vistos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Intime-se o Ministério Público para, querendo, 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do NCPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050082-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MAURO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENIX MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - ME (EXECUTADO)

CACIANDRA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, 

consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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Processo Número: 1059510-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARTINS DE ALMEIDA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOARTINA MARTINS DE ALMEIDA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059510-54.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: LUZIA MARTINS DE ALMEIDA SILVA ESPÓLIO: 

DOARTINA MARTINS DE ALMEIDA Vistos. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Intime-se o 

Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004008-56.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO GOTARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOTARDO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0004008-56.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIZ ALBERTO GOTARDO EXECUTADO: GOTARDO & CIA LTDA - ME 

Visto. Defiro o pedido ID 25796600, assim expeça-se certidão para a baixa 

da penhora realizada, devendo o exequente retirá-la em cartório e 

proceder à baixa à margem da matrícula do imóvel constrito. Após, 

retorne-se ao arquivo com as anotações necessárias. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013162-68.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONE HENRIQUE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DIAS DOS SANTOS OAB - MT17132-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VARZEA GRANDE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO TOLENTINO DE BARROS OAB - MT7600-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA OAB - MT8719-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0013162-68.2014 Vistos. Intime-se o informar se habilitou seu crédito 

na ação de recuperação judicial com relação a executada, Lumem 

Consultoria, no prazo de 05 (cinco) dias, no mesmo prazo deverá 

manifestar sobre a certidão de id. 25933588, pág. 02, postulando o que 

entender de direito. Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações devidas, até nova 

manifestação. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0046058-04.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE OLIVEIRA BRITTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0046058-04.2013 Vistos. Intime-se o requerido para se manifestar 

sobre resposta de ofício de id. 25834701, pág. 03, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para 

analise do pedido de id. 25834702. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0005872-07.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ESTEVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0005872-07.2011 Vistos. Intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre a impugnação da avaliação do bem penhorado de id. 

25776878/25776879, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

supracitado, certifique-se e volte-me o processo concluso. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0004469-28.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA TERRESTRES MARITIMOS (EXECUTADO)

TRANSPORTES NOVA ERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DERVALHE OAB - MT2142-O (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0004469-28.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALTINA PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: TRANSPORTES NOVA ERA 

LTDA, SUL AMERICA TERRESTRES MARITIMOS Vistos. Intimem-se as 

executadas para apresentarem comprovante de pagamento do seguro, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento com base no valor da 

apólice apresentada ID 25951470 – Pág. 5 e ID 25951471. Cumpra-se. SINII 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1133 de 2237



SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022877-52.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L ANTERO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO OAB - MT1619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0022877-52.2005.8.11.0041. EXEQUENTE: 

L ANTERO DE OLIVEIRA - ME EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS 

SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MT Vistos. Considerando a 

certidão de ID 25979657, intime-se o devedor para se manifestar, 

requerendo o que entender de direito. Após, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1062128-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BLUE PROMOCAO DE VENDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMER TINTURARIA E LAVANDERIA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044802-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEDERACAO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte ré, com prazo de 15 dias, para cumprimento nos 

termos pedido na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se que, caso a parte requerida cumpra no prazo, ficará isenta 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse prazo, a 

parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060104-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GRIGOLI MAGALHAES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1060104-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A RÉU: MARIANA GRIGOLI 

MAGALHAES Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de 

distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061307-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061942-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLMINTER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO SERRANO OAB - SP251664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (REU)

FLAVIA SALEM GONCALVES - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. A parte autora não cumpriu a Resolução n.º 04/20126/TP, que 

acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, a qual determina: 

Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitalizados e anexados às petições 

eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os 

arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 
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descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte requerente para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados, em conformidade 

com a referida resolução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045493-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GONCALVES BESERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICAEL GALHANO FEIJÓ OAB - MT5935-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS SAMPAIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos 

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, 

consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios 

necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0003433-48.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAISSA RADI SPOSITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTE CIDADE CUIABA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0003433-48.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THAISSA RADI SPOSITO EXECUTADO: EMPRESA DE TRANSPORTE 

CIDADE CUIABA LTDA Vistos. A exequente requer a concessão do 

benefício da justiça gratuita, sem, contudo, apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., que comprovem sua renda atual. Assim, nos termos 

do art. 99, §2º do CPC, intime-se a exequente para apresentar os 

documentos acima mencionados, ou recolher as custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0039315-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA C DE SANTANA TRANSPORTE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MT83492-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0039315-07.2015 Diante da informação da exequente que seu crédito 

foi incluído no plano da recuperação judicial (id. 25758182), arquive-se o 

processo com as anotações necessárias. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001693-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOM - CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE 

IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1046125-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO HONORATO RODRIGUES NEVES (REU)

MARIA BENEDITA DAS NEVES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1046125-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATAS OLIVEIRA PEREIRA REU: MARIA BENEDITA DAS NEVES, 

ARMANDO HONORATO RODRIGUES NEVES Visto. Intime-se a parte 
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autora para apresentar a planta de localização do imóvel, bem como o 

memorial descritivo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0007115-40.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT4265-O (ADVOGADO(A))

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT3884-O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT2361-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0007115-40.1998.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA EXECUTADO: 

MACKSON RONNY DE OLIVEIRA D ANUNCIACAO Vistos. Intime-se o 

exequente para se manifestar acerca do pedido de ID 25849192, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Após, volte-me concluso. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0032244-61.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A (EXECUTADO)

JULIO JOSE DE CAMPOS (EXECUTADO)

TELEVISAO RONDON LTDA (EXECUTADO)

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-O (ADVOGADO(A))

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM OAB - MT4877-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0032244-61.2009. Vistos. Antes de analisar o pedido de id. 25835405, 

intime-se a parte exequente para apresentar demonstrativo do débito 

atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1027421-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES OAB - SP167144 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027421-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO DOS SANTOS REU: ANTONIO ORTUGNO RUSSO Visto. Intime-se 

a parte autora para cumprir o determinado no despacho de (ID 22811090) 

em sua totalidade, no sentido de trazer aos autos memorial descritivo do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047009-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1047009-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EXCLUSIVA PARK ADMINISTRACOES LTDA - ME 

REQUERIDO: CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' 

Vistos. Intime-se novamente a parte autora, para que no prazo de 15 

(quinze) dias traga aos autos o contrato de locação completo, tendo em 

vista que o juntado em ID 25497986 se mostra idêntico ao de ID 25138918, 

ambos encontrando-se incompletos, sob pena de extinção da ação. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025886-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025886-82.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAYCON WILLIAM SOARES DE ARRUDA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se que não há alvará a 

ser expedido, considerando que o valor incontroverso foi devidamente 

expedido ID 18167764, assim arquive-se o feito com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039099-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISAN EMBALAGENS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER DE JESUS SALVINO 13814054873 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000978-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE GONCALVES (EXEQUENTE)

T. G. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000978-87.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO GONCALVES MARTINS, LUCINEIDE GONCALVES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar que decorrido o 

prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no 

art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de 

impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Diante da certidão de ID 25379066, intime-se a 

requerida para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento dos 

honorários periciais conforme determinado ID 17226596, sob pena de 

bloqueio. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038339-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SOUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745057 Nr: 42167-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA,  para  devo lução  dos  au tos  nº 

42167-43.2011.811.0041, Protocolo 745057, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760351 Nr: 12707-74.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMILCAR BERTHOLINI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVEIRA - 

OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGERS DE 

ALMEIDA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

12707-74.2012.811.0041, Protocolo 760351, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035550-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A I BALDISSERA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _20__ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1035550-40.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 15.003,99 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA Endereço: 

RUA DEZ, 09, quadra 18, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-565 POLO PASSIVO: Nome: A I BALDISSERA - ME Endereço: RUA 

NOVA XAVANTINA, 144, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-389 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C DANOS MATERIAIS 

C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

distribuída em 24 de novembro de 2017, ajuizada por LAIS FERNANDA 

SANTANA DA SILVA, inscrita no CPF n. 046.221.441- 90, em face de 

SUPERMERCADO ECONOMIZE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ n. 21.909.895/0001-51. Alega a Reclamante, que em 20/10/2016 

fez compras no supermercado (Reclamada) no valor de R$ 31,61 (Trinta e 

um reais e sessenta e um centavos), ao abrir a lata do Leite Condensado 

comprado no estabelecimento a Reclamante percebeu que esta estava 

estufada, com uma pequena deformidade na lata, sendo constatado o 

vencimento do produto no fundo da lata, com data de 01/10/2016, ou seja, 

segundo a Reclamante, o produto vencido foi vendido à ela. A autora 

afirma, que tentou por várias vezes solucionar o problema com a 

Reclamada, porém, sem êxito. Nesse ínterim, requer a Reclamante, a 

condenação da Reclamada ao pagamento do dano material no valor de 

pagamento do leite condensado Moça R$ 3,99 (Três reais e noventa e 

nove centavos), a ser devolvido em dobro para a Reclamante, com juros e 

correção monetária desde o desembolso, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) como danos 

morais, bem como realizar perícia judicial na lata de leite condensado, 

objeto da ação. DECISÃO:Vistos. Primeiramente, em face da 

implementação do Sistema INFOJUD, proceda-se a consulta do endereço 

da requerida, cuja informação segue anexa a esta decisão. Realizada a 

consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, expeça-se 

mandado de citação , nos termos da decisão inicial. Desde já, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/02/2020 às 10h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Na hipótese de ser 

encontrado o mesmo endereço constante dos autos, onde a ré não foi 

localizada, encontra-se presente a hipótese prevista no inciso II, do art. 

256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a citação por edital. Cite-se por 

edital a requerida, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a 

revelia da requerida. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito. DECISÃO: Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 10h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035550-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A I BALDISSERA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE _20__ DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO PROCESSO n. 1035550-40.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 15.003,99 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: LAIS FERNANDA SANTANA DA SILVA Endereço: 

RUA DEZ, 09, quadra 18, TANCREDO NEVES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78053-565 POLO PASSIVO: Nome: A I BALDISSERA - ME Endereço: RUA 

NOVA XAVANTINA, 144, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-389 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

bem como sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC - 10ª VARA CÍVEL Data: 04/02/2020 às 

10h00min RESUMO DA INICIAL:Trata-se de RECLAMAÇÃO C/C DANOS 

MATERIAIS C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, distribuída em 24 de novembro de 2017, ajuizada por LAIS 

FERNANDA SANTANA DA SILVA, inscrita no CPF n. 046.221.441- 90, em 

face de SUPERMERCADO ECONOMIZE, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ n. 21.909.895/0001-51. Alega a Reclamante, que em 

20/10/2016 fez compras no supermercado (Reclamada) no valor de R$ 

31,61 (Trinta e um reais e sessenta e um centavos), ao abrir a lata do 

Leite Condensado comprado no estabelecimento a Reclamante percebeu 

que esta estava estufada, com uma pequena deformidade na lata, sendo 

constatado o vencimento do produto no fundo da lata, com data de 

01/10/2016, ou seja, segundo a Reclamante, o produto vencido foi vendido 

à ela. A autora afirma, que tentou por várias vezes solucionar o problema 

com a Reclamada, porém, sem êxito. Nesse ínterim, requer a Reclamante, 

a condenação da Reclamada ao pagamento do dano material no valor de 

pagamento do leite condensado Moça R$ 3,99 (Três reais e noventa e 

nove centavos), a ser devolvido em dobro para a Reclamante, com juros e 

correção monetária desde o desembolso, a condenação da Reclamada ao 

pagamento de quantia de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) como danos 

morais, bem como realizar perícia judicial na lata de leite condensado, 

objeto da ação. DECISÃO: Vistos. Primeiramente, em face da 

implementação do Sistema INFOJUD, proceda-se a consulta do endereço 

da requerida, cuja informação segue anexa a esta decisão. Realizada a 

consulta e sendo constatado endereço diverso dos autos, expeça-se 

mandado de citação , nos termos da decisão inicial. Desde já, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04/02/2020 às 10h00min, que será 

realizada na Central de Conciliação deste Fórum. Na hipótese de ser 

encontrado o mesmo endereço constante dos autos, onde a ré não foi 

localizada, encontra-se presente a hipótese prevista no inciso II, do art. 

256, do NCPC, sendo perfeitamente cabível a citação por edital. Cite-se por 

edital a requerida, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do 

NCPC. Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça. Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, decreto a 

revelia da requerida. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito. DECISÃO: Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 10h30min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, SANDRINE LUCIANA COSTA 

GAHYVA, digitei. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1057057-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MARTINS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Visto. Cuida-se de Ação Revisional de Faturas com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Elenilson Martins de Jesus em desfavor de Energisa 

Mato Grosso S.A, afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré 

e que esta emitiu faturas de maio a novembro/2019 em valores que não 

condizem com sua realidade de consumo. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinado a ré a suspender a cobrança dos 

débitos discutidos; abster de inserir o nome do autor nos cadastros dos 

inadimplentes; a reinstalar o medidor de energia que fora retirado e a 

restabelecer o fornecimento do serviço, sob pena de multa. Pleiteia ainda 

que seja realizada perícia no medidor. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Vê-se que o autor já 

discute judicialmente com a ré a cobrança das faturas dos meses de 

setembro/2018 a abril/2019 (n. 1014505-09.2019.8.11.0041). Assim, 

percebe-se a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de 

Id. 26727158, que a ré emitiu cobranças, nos períodos anteriores às 

citadas discussões (abril/2018 a agosto/2018), nos valores de R$ 248,20, 

R$ 141,00, R$ 214,39, etc., mas nos meses de maio a novembro/2019 os 

valores das faturas foram para R$ 586,65, R$ 640,11, R$ 609,25, etc. (Id. 

26727169), assim, resta demonstrado a existência de alguma 

irregularidade. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que o 

corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos prejuízos, 

já que se trata de serviço essencial. Deste modo, o perigo da demora está 

evidenciado. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da 

jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua 

vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano 

nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do 

direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da 

prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a 

potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Confira-se: “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUSPENSÃO 

DOS SERVIÇOS E DE NEGATIVAR O NOME DA AUTORA – COBRANÇA DE 

FATURAS EXTRAS E PRETÉRITAS – DISCUSSÃO JUDICIAL - REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - 

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O pedido de tutela de urgência será 

deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

pretensão autoral consiste em declarar a nulidade da cobrança extras de 

valores referentes a supostas diferenças de consumo que não são 

devidas e por débitos pretéritos (outubro de 2017 a março de 2018). Com 

efeito, em que pese a possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, e nem 

manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito”. 

(TJMT – AI 1007798-85.2018.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018). Negritei. 

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à 

ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 

300, § 3º, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de 

tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem 

impede a revogação da liminar à luz de novos elementos. Por outro lado, 

deixo de designar no momento a realização da perícia, já que consta 

informação do autor de que o medidor de energia foi retirado pela ré, ou 

seja, ele já pode ter sido alterado/modificado, etc. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar a ré a suspender a 

cobrança dos débitos discutidos neste processo; a se abster de inserir o 

nome do autor nos cadastros dos inadimplentes; a reinstalar o medidor de 

energia e a restabelecer o fornecimento do serviço no imóvel da parte 

autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor 

de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o 

serviço foi prestado, deverá a parte autora efetuar o depósito judicial 

sobre os meses discutidos e não pagos, no valor da média das três 

últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de 

cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré. No mais, 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 28/04/2020 às 8h30min, para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Cumpra-se se necessário pelo plantão, servindo a cópia dessa 

decisão como mandado. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito em Substituição Legal [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] op. cit. pág. 131.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060827-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1060827-87.2019 Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Lucinbergue Moraes da Silva, em desfavor de 

Banco Ole Bonsucesso, afirmando foi vítima de fraude, vez que houve a 

contratação de um contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito 

em seu nome através de documentos falsos, que será descontado de sua 

aposentadoria, razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada 

para que seja determinada a suspensão da cobrança das parcelas do 

contrato de empréstimo consignado, bem como suspensão do cartão de 

crédito contrato n.º 864546.242-8. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

dos pactos pelo autor, ou seja, não há como acolher o pedido apenas por 

sua alegação. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. Não bastasse isso, o autor não demonstrou que o 

requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderão 

restituí-lo integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. 

E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação aos requeridos, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 05.05.2020, às 11h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059163-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANI LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1059163-21.2019 Visto. A autora requer a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, mas cabe ao Magistrado avaliar o caso 

concreto e na dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem 

a condição de beneficiário da justiça gratuita, conforme outrora 

determinado por este juízo, e devidamente autorizado por nossa legislação 

(art. 5º, LXXIV, CF e art. 99, § 2º, NCPC), confira-se: “Art.5° Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

(negritei e destaquei). “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. (negritei e destaquei). Ocorre que mesmo 

depois de intimada para apresentar documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira, a autora apenas apresentou a cópia do 

extrato de sua conta bancária não serve para comprovar a necessidade 

dos benefícios. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus 

que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas 

de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - 

Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. 

Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de 

comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.”(Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
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aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A declaração de 

pobreza prevista no art. 4º da Lei nº 1.060/50, implica presunção relativa, 

motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. No caso 

concreto, a parte-agravante deixou de apresentar o comprovante de 

rendimentos injustificadamente, o que acarreta o indeferimento da AJG. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento.” (TJRS - Agravo de 

Instrumento 70046446696, Segunda Câmara Especial Cível, Relator Des. 

Marco Antonio Angelo, j.09/12/2011). Assim, diante da ausência de 

demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o pedido da autora 

de assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058833-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J F COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1058833-24.2019 Visto. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, com pedido de tutela cautelar de arresto, sob alegação que o 

nome da executada está inserido nos órgão de proteção ao crédito, sendo 

devedora de outras empresas. Nos termos do art. 301 do CPC, a tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, desde 

que demonstrada a insolvência da devedora cumulada à prática de artifício 

fraudulento para frustrar a execução, o fato da executada ter dívidas 

inscritas no Serasa, não significa que esteja em estado de insolvência e 

nem que tenha cometida a prática de artifício fraudulento para frustrar a 

execução, assim INDEFIRO a liminar pretendida. Nesse sentido: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA ARRESTO DE 

BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE 

INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR CUMULADA À PRÁTICA, INEQUÍVOCA, DE 

ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 

[...] Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada 

a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício 

fraudulento para frustrar a execução. 2.1. O simples fato de o devedor ter 

dívidas inscritas no SERASA ou de possuir diversas causas judiciais que 

tratam do mesmo tipo de contrato entabulado pelas partes, não significa 

que automaticamente foi cometida a prática de artifício fraudulento para 

frustrar a execução. [...] Aliás, a decisão agravada, da forma como foi 

proferida, já garante ao exequente a realização de penhora e a busca por 

bens do devedor, no prazo de 3 dias no caso de não pagamento do 

débito, após a citação. 5. Agravo improvido.” (TJSP, Acórdão 1212541, 

07161646620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de 

julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Negritei e grifei. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da 

dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de 

embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC 

(art. 915, CPC). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar 

em juízo 30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) 

e o saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro o pedido do exequente para 

incluir o nome do réu no cadastro de inadimplentes (art. 782, §3º, NCPC), 

assim, expeça-se Certidão de Crédito, com menção expressa aos valores, 

juros e correção monetária, entregando-a a parte credora para que ela 

proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos órgãos 

protetivos de crédito. Havendo custas perante estes órgãos, serão 

suportadas pela parte exequente. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1056963-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PEREIRA DE SA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO OAB - MT1752-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1052921-46.2019 Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória De 

Inexistência De Débito C/C Restituição De Valores Pagos E Dano Moral 

Com Tutela Antecipada ajuizada por Ananias Pereira De Sá Filho, em 

desfavor de Claro S/A, afirmando que contratou o plano de telefonia 

CLARO PÓS PLAY 10GB 2018 pelo valor de R$ 139,99 com desconto de 

permanência de R$ 56,00, entretanto a requerida adicionou ao plano 

serviços não contratados de ‘Passaporte Américas’ e ‘Passaporte Europa’, 

o qual desconhece, afirma que para mesmo sendo indevida a cobrança 

realizou o pagamento e solicitou o cancelamento, entretanto a fatura do 

mês de setembro de 2019 novamente houve a cobrança dos referidos 

pacotes e da multa pelo cancelamento, o que onerou a fatura em R$ 

321,77 e ante a ausência de pagamento a requerida está ameaçando 

incluir seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Requer o deferimento 

da tutela de urgência para determinar a que a requerida se abstenha de 

enviar o nome do autor ao rol dos maus pagadores, sob pena de multa. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio da fatura de id. 26695974 

que comprova o cancelamento dos serviços de ‘Passaporte Américas’ e 

‘Passaporte Europa’, mas a cobrança continua sendo efetuada e 

acrescida de multa pelo cancelamento. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que diante 

da ausência de pagamento dos serviços aqui discutidos, poderá 

ocasionar a inclusão do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na ordem 

patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 
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protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a parte autora do pagamento das faturas dos serviços efetivamente 

contratados, nem impede a revogação da liminar à luz de novos 

elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a ré a se 

abster de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito com relação aos serviços de ‘Passaporte Américas’ e ‘Passaporte 

Europa’, sob pena de multa no valor de R$ 100,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

1.000,00. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 05.05.2020, às 12h30min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026799-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTISON PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência ajuizada por Rustison Pedroso em desfavor de Banco 

Bonsucesso S/A, afirmando que o requerido descontou parcelas de 

empréstimo de sua folha de pagamento, entretanto, assevera que não se 

recorda de ter firmado qualquer contrato com o mesmo. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para que seja determinado ao réu a se 

abster de efetuar desconto em sua folha de pagamento, sob pena de 

multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, 

seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que o autor sequer tem certeza se contratou ou não os serviços do 

réu. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que os descontos 

estão sendo realizados desde 2015, e o autor não informou/comprovou 

que eles permanecem. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova, devendo o réu apresentar os contratos que deram ensejo 

aos descontos discutidos no processo. Designo o dia 28/04/2020, às 11 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044624-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO JORGE DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Operação de 

Crédito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela de Urgência ajuizada por Augusto Jorge da Costa Marques em 

desfavor do Banco Panamericano, aduzindo que o réu vem descontando 

do seu provento de aposentaria parcelas decorrente de contrato de 

empréstimo, o qual afirma não ter pactuado. Assim, requer a concessão 

da tutela de urgência para que o autor seja autorizado a depositar em juízo 

o valor de R$ 1.793,58, o qual foi creditado em sua conta pelo requerido, 

bem como para que seja determinado ao requerido a suspender o 

desconto da parcela de R$ 49,99 acerca da suposta contratação, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não 

do pacto pela parte autora, ou seja, não há como acolher o pedido apenas 

por sua alegação. Não bastasse isso, o autor não demonstrou que o 

requerido, em uma eventual sentença de procedência, não poderá 

restituí-lo integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela 

parte autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada 

pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: "Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: "Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 28/04/2020, às 9 horas para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1031214-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE RIBEIRO TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031214-56.2018 Vistos. Recebo o aditamento de ID 23477133, assim, 

proceda-se a alteração do valor da causa para R$ 92.341,92 (Noventa 

dois mil trezentos quarenta um e noventa dois centavos) e da classe 

processual para procedimento comum. No mais, cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização Por Danos Morais e 

Materiais c.c Repetição de Indébito Com Pedido de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela ajuizada por Odete Ribeiro Taques em desfavor do 

Banco BMG S/A e Banco Itaú, afirmando que os requeridos vêm 

descontando de sua pensão valores referentes a supostos contratos de 

empréstimos consignação, os quais não foram formalizados pela autora. 

Ressalta que foi vítima de fraude, razão pela qual requer a concessão da 

tutela antecipada para que seja determinada que os requeridos se 

abstenham de realizar novos descontos em sua folha de pagamento no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 
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pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se não ser possível o atendimento de tais 

pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária a dilação 

probatória acerca da formalização ou não dos pactos pela autora, ou seja, 

não há como acolher o pedido apenas por sua alegação. Bem como, não 

se vislumbra a urgência do pedido, já que os descontos estão sendo 

realizados desde 2010. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. Não bastasse isso, a autora não 

demonstrou que os requeridos, em uma eventual sentença de 

procedência, não poderão restituí-la integralmente e devidamente corrigido 

os descontos efetuados. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido Banco 

do Brasil, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Designo o dia 05.05.2020, às 09h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º), bem como os requeridos (art. 308, § 3º, NCPC), alertando-os 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003160-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LEVINO DE ALBUQUERQUE FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ OAB - MT10598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU DE OLIVEIRA PEIXOTO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1003160-46.2019 Visto. O autor pretende em sede de tutela de 

urgência antecipada incidental o bloqueio via Renajud dos automóveis: 

Modelo/Marca Honda/ Nxr 150 Bros Esd – Placa JZR 8874 e Modelo/Marca/ 

Vw Saveiro 1.6 CE– Placa NUF0987 de propriedade do requerido, sob o 

argumento de que o mesmo abandonou o imóvel locado sem quitar os 

débitos existentes, demonstrando a necessidade do requerente de 

resguardar seu direito quando ao recebimento do crédito. Imprescindível 

destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela 

parte autora, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito, vez que não apresentou qualquer documento para 

comprovar que a parte requerida não possui condições de liquidar a dívida 

em futura execução, após eventual sentença de procedência, ou seja, 

que ela se encontra em estado de insolvência. Somente a alegação da 

parte autora de que é credora da parte ré e que não está conseguindo 

receber, por si só não é suficiente para embasar o pedido, ademais há 

somente uma expectativa de direito, atrelada a um suposto êxito na 

demanda. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora. Em razão da indisponibilidade de pauta na 

agenda eletrônica compartilhada, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida nos termos da decisão de id. 

18451401, no endereço informando através do documento de id. 

24063347. Intime-se o autor para se manifestar sobre certidão de id. 

19023152, no prazo de 5 (cinco) dias. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0008450-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA OAB - 090.951.361-91 

(REPRESENTANTE)

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA HRUSCHKA OAB - 469.165.471-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISO DRENANTE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RAIMUNDO NARCISO MELO BOSAIPO (REQUERIDO)

RITA DE CASSIA ALVES DE MATOS BOSAIPO (REQUERIDO)

ZUZI ALVES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

EDINEIA JULIANA PASSOS DE SOUZA (REQUERIDO)

ALEXANDRE OLIVEIRA BOSAIPO (REQUERIDO)

PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA (REQUERIDO)

E. J. P. DE SOUZA INDUSTRIA E REPRESENTACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0008450-59 Vistos. Trata-se de Incidente de Desconsideração de 

Personalidade Jurídica e Sucessão e Confusão Patrimonial entre 

Empresas, com Pedido de Tutela Provisória, ajuizada por Francisco 

Cavalcante Pessoa, em desfavor de América do Sul Indústria e Comércio 

de Pisos Drenantes Ltda., Raimundo Narciso Melo Bosaipo, Rita de Cássia 

Alves de Matos Bosaipo, Zuzi Alves da Silva Filho, Edineia Juliana Passos 

de Souza, Alexandre Oliveira Bosaipo, Pantanal Industria de Pisos 

Drenantes Ltda. e E.J.P. de Souza Industria e Representações, afirmando 

que ante a inexistência de bens da executada, pretende que os sócios e 

as empresas sucessoras a ela arquem com o pagamento do débito. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja realizada o 

bloqueio online das aplicações financeiras dos sócios e das empresas 

sucessoras, bem como a penhora do imóvel matrícula 81.228 registrado 

no 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Capital, de propriedade 

de Zuzi Alves. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não houve a demonstração de que os sócios da empresa estejam 

a empreender atos expropriatórios de seus bens pessoais, bem como não 

se vislumbra a urgência do pedido, já que a dívida existe desde 2010. 

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor. Por amor ao debate ressalto que o deferimento do pedido liminar de 

bloqueio online implicaria, automaticamente, na desconsideração da 

personalidade jurídica da executada, vez que os bens que pretendem o 

bloqueio não fazem parte de seu acervo patrimonial, mas de seus sócios e 

empresas que supostamente a sucederam. Citem-se os sócios para 

manifestação e apresentação de provas cabíveis, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010886-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADI LUIZ BRUSTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante da informação de Id. 20866545, intime-se o advogado via 

DJE, bem como possíveis herdeiros do autor, no endereço descrito na 

inicial, por mandado e como diligência do juízo, para promoverem a 

regularização da representação processual, no prazo de trinta dias, sob 

pena de extinção do processo (art. 313, §2º, II, NCPC). Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027753-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI (EXEQUENTE)

PAULO ROBERTO BRESCOVICI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027753-76.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO ROBERTO BRESCOVICI, GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI 

EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE 

CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF 

Visto. Antes de analisar o pedido de ID 19198561, faz-se necessária a 

avaliação dos imóveis penhorados, conforme requerido pelo exequente. 

Assim, nomeio como perito avaliador o Sr. Miguel José Kalix Ferro, corretor 

de imóveis, CRECI 2.651, podendo ser contatado pelos telefones (65) 

98123-0004 / 3023-0004, independente de compromisso (art. 466, do 

CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se o expert para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco), após, 

intime-se o exequente para depositá-los, também no prazo de 05 (cinco) 

dias. A seguir intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo 

de 15 (quinze) dias, após intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o mesmo, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, proceda-se a 

remessa dos autos à contadoria judicial, para apuração do valor do débito 

atualizado. Com a apresentação do cálculo, as partes deverão se 

manifestar em 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015838-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR PALHANO DE 

SOUZA, K. DA SILVA SOUZA - ME, LIDERPLAN - ASSESSORIA DE 

CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, BANCO PAN Vistos. Defiro o 

pedido de ID 26458654, assim expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora Banco Pan, através de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 
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acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo de impugnação dos devedores, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031166-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY JORGINA GAMARRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE GAMARRA DA SILVA OAB - 545.472.371-15 (REPRESENTANTE)

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031166-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

NANCY JORGINA GAMARRA DA SILVA REPRESENTANTE: ANELISE 

GAMARRA DA SILVA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil 

passo a sanear o presente feito. A requerida apresenta contestação ID 

17651530, alegando, em preliminar, a incompetência absoluta deste juízo. 

Contudo, verifica-se que houve equívoco por parte da ré, vez que o 

processo tramita perante esta vara na justiça comum e não no juizado 

especial, como mencionado, sendo, portanto o juízo competente, motivo 

pelo qual rejeito a preliminar arguida. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Houve a inversão do ônus da prova na 

decisão de ID 15872467. Defiro o pedido da requerida para realização de 

prova pericial (ID 20854768). Nomeio como perito deste juízo a empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, §3º, NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela 

requerida nos termos do art. 95, NCPC, considerando que postulou pela 

realização da mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo, 

no mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a 

matéria discutida de direito e fatos provados por documentos, indefiro a 

prova oral pretendida. Após, cumprida as determinações acima, volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005576-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. V. D. S. G. (AUTOR(A))

FLAVIO GAMARRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005576-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO GAMARRA, WEVERTON VINICIUS DOS SANTOS GAMARRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Indefiro o pedido 

ID 24744905, vez que pelo currículo do perito judicial nomeado, arquivado 

em pasta própria neste gabinete, o médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello é 

pós-graduado em Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático pela 

Universidade de Coimbra, Portugal, entre outras especialidades, sendo 

assim considerado especialista na área em questão. Assim, intimem-se as 

partes para que apresentem os quesitos a serem respondidos pelo perito, 

bem como nomeiem assistente técnico, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008775-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA FERREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ROGERIO ASSUNCAO DA COSTA STEFAN OAB - MT7030-O 

(ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT8347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0008775-49.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALENTINA FERREIRA DE ARRUDA EXECUTADO: TRANSRUELIS 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos. A executada peticiona (ID 25784478 ao 

ID 25784495) informando que está em processo de recuperação judicial, 

trazendo documentos e solicitando a suspensão do feito e a intimação da 

exequente para que proceda a habilitação nos autos de recuperação. A 

exequente apresenta manifestação (ID 25784497) alegando que seu 

crédito não está sujeito ao plano de recuperação judicial por se tratar de 

crédito posterior ao processamento deste devido à data da sentença e do 

trânsito em julgado no presente feito. Pois bem. Verifica-se que o 

deferimento do processamento da recuperação judicial da executada pelo 

juízo competente ocorreu em 09/12/2013, conforme ID 25784478 e ID 

25784481, sendo que houve o trânsito em julgado da sentença neste feito 

em 28/07/2017 (ID 25784448 – Pág. 6). Ocorre que, embora haja 

divergência entre as partes quanto ao momento de constituição do crédito, 

em se tratando de ação indenizatória por danos morais, tem-se que deve 

ser levada em conta a data do fato gerador, neste caso do acidente 

ocorrido em 05/11/2007. Neste sentido há precedentes do STJ: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1147 de 2237



titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido.” (REsp. n. 1.727.771/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJE 18/05/2018) (grifo nosso). 

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 

DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DE CRÉDITO 

EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 6º 

DA LEI N. 11.101/2005. CRÉDITO REFERENTE À AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OBRIGAÇÃO EXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. 

INCLUSÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DA LEI 

N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 

535 do Código de Processo Civil, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as 

questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha a 

examinar uma a uma as alegações e os argumentos expendidos pelas 

partes. Ademais, não se configura omissão quando o julgador adota 

fundamento diverso daquele invocado nas razões recursais. 2. No caso, 

verifica-se que a controvérsia principal está em definir se o crédito 

decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação 

indenizatória ajuizada antes do pedido de soerguimento, submete-se, ou 

não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. 3. A ação na qual se 

busca indenização por danos morais - caso dos autos - é tida por 

"demanda ilíquida", pois cabe ao magistrado avaliar a existência do evento 

danoso, bem como determinar a extensão e o valor da reparação para o 

caso concreto. 4. Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são 

ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na 

qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, 

deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em 

recuperação judicial. Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 

11.101/2005. 5. Segundo o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, estão 

sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 

pedido, ainda que não vencidos. 6. A situação dos autos demonstra que o 

evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, bem como a sentença 

que reconheceu a existência de dano moral indenizável e dimensionou o 

montante da reparação, ocorreram antes do pedido de recuperação 

judicial. 7. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, 

oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é 

necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da 

sociedade devedora. 8. Recurso especial provido. (REsp 1447918/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgado m 07/04/2016, DJe 

16/05/2016) (grifo nosso). Portanto, revela-se que o crédito ora discutido 

é anterior ao processamento da recuperação judicial, pelo que se faz 

necessária sua inclusão e habilitação nos autos de recuperação. Assim, 

intime-se a executada para que, querendo, proceda a habilitação de seu 

crédito na ação de recuperação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018148-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROSIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO PAULO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUZINETE NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MIRIAN PIZOTO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

ANA LUCIA VIEIRA (AUTOR(A))

SANTINA FELICIA GUMULIAUSKIS DE SOUZA (AUTOR(A))

ANTONIO MIGUEL SEVERIANO MARCONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1018148-43.2017 Visto. Diante das ordens proferidas nos autos dos 

Recursos Especiais números 1799288/PR e 1803225/PR, ambos de 

Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, suspenda-se o andamento deste 

feito até solução definitiva da controvérsia repetitiva (tema 1039) 

levantada sobre: “Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão 

indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do 

Sistema Financeiro de Habitação.” Intimem-se as partes dessa decisão, 

cientes de que deverão dar prosseguimento no feito após a solução da 

Corte Superior. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Sabioa Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0020425-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES OLIVEIRA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI OAB - MT13160-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI OAB - RS67502-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0020425-30.2009 A parte requerida impugna a proposta de honorários 

periciais (id. 25781782), discordando do valor atribuído pelo perito judicial, 

pretendendo a redução dos honorários. O perito judicial manifesta no 

processo mantendo o valor dos honorários, diante de complexidade da 

perícia a ser desenvolvida (id. 25781785) Em detida análise aos autos 

verifica-se que apesar da requerida questionar o valor fixado nos 

honorários periciais não trouxe elementos que pudessem desconstituir o 

valor apresentado, assim diante da complexidade da matéria a ser 

periciada não há que se falar em redução dos honorários apresentados. 

Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais mantendo o valor 

fixado pelo perito de R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, intime-se a 

requerida para depositar os honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Após, intime-se o perito judicial para dar início a perícia. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023510-24.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DURANS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARILENE GOTTFRIED DOS SANTOS (EXECUTADO)

CLAUDIA MARIA GOTFRIED DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0023510-24.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO DURANS, CID IMOVEIS EIRELI - EPP EXECUTADO: CLAUDIA 

MARIA GOTFRIED DOS SANTOS, ADAO ALVES DOS SANTOS, MARILENE 

GOTTFRIED DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido de ID 25767628, por ser 
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a autora beneficiária da prioridade de tramitação, nos termos do artigo 

1.048, I do CPC. Verifica-se que o exequente, intimado a proceder a 

habilitação dos herdeiros do executado Adão Alves dos Santos, indicou 

apenas parte deles (ID 25767636). Contudo, deixo de intimá-lo para 

correção, vez que a executada apresenta manifestação (ID 25767631) 

indicando todos os herdeiros do falecido. Assim, defiro a habilitação do 

espólio de Adão Alves dos Santos, representado pelos herdeiros Marilene 

Gottfried dos Santos, Claudia Maria Gotfried dos Santos, Claudio Cesar 

Gottfried dos Santos, Mario Carlos Gottfried dos Santos, Hieda Maria 

Gottfried dos Santos Olsen, Luanna Gottfried dos Santos e Luccas 

Gottfried dos Santos, proceda-se as anotações necessárias no sistema. 

Após, cite-se os executados, para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036752-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME RODRIGUES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036752-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIME RODRIGUES BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20241864, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19696152. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0012512-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LINO DA SILVA PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYOYU HAYASHI OAB - MT1809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0012512-94.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANTONIO LINO DA SILVA PINTO EXECUTADO: SEDIMAR DE SOUZA 

GONCALVES Visto. Proceda-se à secretaria a associação deste feito ao 

processo nº 12512-94.2009. Defiro o pedido de ID 25769271, assim 

suspendo o andamento do feito até a apreciação do recurso interposto no 

processo de Embargos à Adjudicação (nº 15510-21.2014). Após, 

intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias. 

Nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011550-95.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA HRUSCHKA (EXEQUENTE)

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA OAB - MT9819-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISO DRENANTE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0011550-95.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, MARIA MADALENA HRUSCHKA 

EXECUTADO: AMERICA DO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PISO 

DRENANTE LTDA - ME Vistos. Suspenda-se o andamento do feito até a 

solução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que 

corre associado, conforme determina o §3º do art. 134 do CPC. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039014-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039014-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFFAEL RODRIGUES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso 

através do ID 24222699. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20246949, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19942491. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034184-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CAVALCANTE DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034184-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN CAVALCANTE DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso 

através do ID 24221893. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20246986, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19941909. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018430-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018430-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFFERSON ANDRADE DOS REIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso 

através do ID 24222730. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20247165, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19941664. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037159-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037159-24.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLO JESUS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 

honorários periciais. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso 

através do ID 24036542. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20240771, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19941648. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028480-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028480-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGIANE APARECIDA ALVES DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

aduzindo omissão na sentença de ID 22124775, alegando que seu pedido 

de esclarecimentos quanto ao laudo pericial não fora analisado. O 

embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do ID 24485045. 

É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que na 

sentença consta fundamentação quanto aos esclarecimentos requeridos, 

explicitando a sua desnecessidade, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 22869390, mantendo na íntegra a sentença de ID 

22124775. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043805-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO CAMARGO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043805-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUREO CAMARGO CAMPOS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, aduzindo omissão na decisão retro, 

vez que não apresentou fundamentos para inversão do ônus probatório, 

de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos honorários periciais. 

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do ID 

25055045. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que a 

referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 22117118, mantendo na íntegra a decisão de ID 

21279537. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040808-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

R. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040808-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANI PAMELA DA SILVA, MARINETE DE ARRUDA E SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro Companhia de 
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Seguros Gerais, aduzindo omissão na sentença de ID 21045655, vez que 

não houve intimação do Ministério Público, necessária por envolver 

interesse de incapaz, requerendo o acatamento destes embargos. O 

embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do ID 22767962. 

É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de Processo Civil estabelece 

os casos em que cabem Embargos de Declaração, quais sejam: ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo. Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, vez que ID 21829815 

consta manifestação do Ministério Público, atestando que houve a devida 

intimação, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de ID 

13764388, mantendo na íntegra a sentença de ID 21045655. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043450-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

K. V. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043450-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAMILY VITORIA FERNANDES DO CARMO, LAIZA FERNANDES DE 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Visto. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, aduzindo há omissão na sentença de 

ID 21053406, vez que não há intimação do Ministério Público, necessária 

por envolver interesse de incapaz, requerendo o acatamento destes 

embargos. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do 

ID 22779250. É o relatório. Decido. O art. 1022 do Código de Processo Civil 

estabelece os casos em que cabem Embargos de Declaração, quais 

sejam: ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material 

existente na decisão em sentido amplo. Analisando os Embargos de 

Declaração verifica-se a omissão alegada pela embargante, vez que o 

Ministério Publico deixou de ser intimado para manifestar-se neste feito, o 

qual envolve interesse de incapaz, sendo necessária a intimação do 

parquet, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil. Com essas 

considerações, ACOLHO os embargos de declaração de ID 22008207, 

para que se proceda a intimação do Ministério Público, para, querendo, se 

manifestar no presente feito. Após, volte-me concluso. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039338-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR SETE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1039338-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCIMAR SETE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na decisão retro, vez 

que não apresentou fundamentos para inversão do ônus probatório, de 

modo a recair sobre esta o pagamento integral dos honorários periciais. O 

embargado apresentou contrarrazões ao recurso através do ID 24295729. 

É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que a 

referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20246481, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19765101. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023129-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023129-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIO DONIZETE PIMENTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos 

por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo omissão na 

decisão retro, vez que não apresentou fundamentos para inversão do 

ônus probatório, de modo a recair sobre esta o pagamento integral dos 
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honorários periciais. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração 

interposto não vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o 

objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez 

que a referida decisão esta devidamente fundamentada, explicitando a 

distribuição do ônus probatório, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 

CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar 

eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declarações de ID 20242155, mantendo na íntegra a decisão de ID 

19940950. Dando prosseguimento, intime-se a requerida para efetuar o 

pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001845-73.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ARACELLI SOCORRO PIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN OAB - MT15587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT9995-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo. 

Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, em consequência julgo extinta esta 

fase de cumprimento de sentença, com fulcro nos artigos, 513 c/c 924, III, 

do Novo Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

pactuada. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, após arquive-se o processo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023791-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023791-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMONE SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pelas partes, e nomeio como 

perito o Dr. MARCOS GIUBERT SUCENA RASGA, cadastrado junto ao 

banco de dados de peritos do TJ/MT, no endereço Rua Osório Duque 

Estrada, nº 15, Centro, Cuiabá-MT, Jardim Cuiabá, CEP 78005-720, 

t e l e f o n e  6 5  3 3 1 4 - 1 2 3 7  o u  6 5  9 9 2 5 2 - 2 6 8 1 ;  e - m a i l : 

marcossucena@hotmail.com, o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar, 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeiras, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se o perito nomeado 

para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, devendo a 

Gestora providenciar o necessário para que todos sejam cientificados da 

referida designação. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1154 de 2237



no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do requerente para que entre 

em contato com seu cliente e informe-lhe a data e hora da perícia para que 

o mesmo compareça no consultório do perito nomeado para ser avaliado. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043669-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ASSUNCAO SOBRINHO (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO (INVENTARIANTE)

MARIA IRANI ASSUNCAO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043669-19.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA EXECUTADO: JOSE ASSUNCAO SOBRINHO 

ESPÓLIO: MARIA IRANI ASSUNCAO INVENTARIANTE: MARIA APARECIDA 

DE ASSUNCAO Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, motivo pelo 

qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que 

não se prestam para modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. 

EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de 

declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, 

omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos 

do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, 

sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa os limites do 

art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a 

amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios apontados pela 

embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, Relator: Robson 

Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO 

CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA 

REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – 

INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. 

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a 

temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição 

sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” 

(TJMT, 0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declarações de ID 24881164, mantendo na 

íntegra a decisão de ID 24546033. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023090-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DAMACENA NUNES (REQUERENTE)

FREDERICO DIEGO NUNES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ANTONIO CORREA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023090-84.2018 Vistos. Verifica-se que o requerido/reconvinte 

pretende ser indenizado por danos morais supostamente sofridos pela 

interposição da presente ação, em quantia de R$ 22.980,00 (vinte e dois 

mil novecentos e oitenta reais), sob alegação de que a dívida cobrada 

pelos autores/reconvindos está quitada, entretanto não atribuiu valor à 

causa, assim intime-o para emendar a reconvenção, para atribuir o valor 

da causa à sua pretensão, nos termos do art. art. 292, V, do NCPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Após, volte-me os autos conclusos para 

analise do pedido de justiça gratuita formulada pelo requerido/reconvinte. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037666-12.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESA BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT18213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0037666-12.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANESA BARBOSA DE OLIVEIRA EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Defiro o pedido de ID 

25758140, assim expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035864-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANE VITORASSI DE TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN OAB - MT9299-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRIGO GASPAR WIEGERT (REU)

PEDRO INACIO WIEGERT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT11655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1035864-49.2018 Diante do recolhimento das custas processuais 

referente a reconvenção (ids. 21281046 e 21281050), intime-se a parte 

autora/reconvinda para contestar a reconvenção de id. 18412459, bem 

como apresentar impugnação a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira. Com a contestação à reconvenção, intime-se a 

parte requerida/reconvinte para impugnar no prazo de 10 (dez) dias. Com 

relação ao pedido de tutela de urgência formulado na reconvenção, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

autora/reconvinte será possível fazer uma análise mais precisa acerca 

dos fatos narrados na reconvenção. Após, volte-me os autos conclusos 

para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035660-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850-O (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1035660-05.2018 Vistos. Defiro o pedido de parcelamento das custas 

da reconvenção (id. 24240116) nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, 

faculto a reconvinte que o pagamento das custas judiciais e taxa seja feito 

em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de guia com a 

respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da reconvenção, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte reconvinte para que, em 15 (quinze) dias, proceda 

ao recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Após o pagamento da primeira parcela volte-me os 

autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Defiro o pedido de ID 25003941, assim expeça-se alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia depositado nos autos. 

No mais, intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do alegado pela exequente ID 24496383, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007407-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

MARILIA MOREIRA DE CASTILHO MAGALHAES OAB - MT8287-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007407-41.2017 A autora se manifesta através do id. 25328615 

afirmando que pactuou um Instrumento Particular de Cessão e 

Transferência de Direitos e Obrigações e Outras Avenças com o seu 

ex-cônjuge Renato Prado, no qual este cedeu a ela os direitos sobre o 

imóvel objeto do contrato que pretende a rescisão, entretanto o documento 

de id. 25329400 não está assinado, assim intime-se a parte autora para 

promover a regularização do polo ativo, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

comprovar a celebração do contrato de cessão de direito, através de 

documento assinado por Renato Prado de Oliveira, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo supracitado certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para deliberações. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009656-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LION DIEGO AQUINO GARCIA (REU)

L. DIEGO AQUINO GARCIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ OAB - 768.145.489-68 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009656-28.2018 Vistos. Diante da certidão de Id. 23492278 decreto a 

REVELIA dos requeridos, aplicando os seus efeitos nos termos do art. 344 

do NCPC. No mais, visando ao saneamento e organização do processo, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que 

provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 
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Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005236-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS (REU)

EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS (REU)

CLAUDETE MARIA RUBEL (REU)

RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005236-77.2018 Vistos. Verifica-se que os requeridos/reconvintes 

pretendem ser indenizados por danos morais supostamente sofridos pela 

interposição da presente ação, em quantia não inferior a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) para cada reconvinte, todavia, atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.000,00, ou seja, em desconformidade com o que determina o 

art. 292, V, do NCPC. Assim, intimem-se os requeridos/reconvintes para 

emendarem a reconvenção, para atribuir o valor da causa à sua 

pretensão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Após, volte-me os autos 

conclusos para analise do pedido de parcelamento das custas da 

reconvenção de id. 24500000. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037808-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037808-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VALDEIR DE SOUZA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Defiro o pedido de ID 23896837, assim expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos. No mais, intime-se a parte devedora, através de seu advogado, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042538-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DE CAMPOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042538-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDAIR DE CAMPOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. DEFIRO a prova pericial postulada pela parte ré em 

contestação, e nomeio como perito o Dr. FLÁVIO RIBEIRO DE MELLO, 

podendo ser encontrado no consultório localizado no Hospital Jardim 

Cuiabá – Avenida das Flores, n. 843, sala 43, 4º andar, Jardim Cuiabá, 

telefone nº 3025-3060 e 92237073 o qual cumprirá o encargo, 

independentemente de termo de compromisso (Art. 466 do NCPC). Na 

forma do art. 470, II do NCPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (NCPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial. É válido registrar 

que o Magistrado pode determinar a inversão probatória, recaindo o 

encargo quando da necessidade da produção de provas na parte que 

melhor dispor de condições técnicas,  prof iss ionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. É certo que as 

partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Dessa forma, em respeito ao princípio da cooperação processual, 

aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo perfeitamente possível 

que tal encargo seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar 

o montante despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. 

A propósito: “[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a 

produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, 

ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a 

parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a 

verdade real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a 

dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a 

incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou 

seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida 

ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a 

realização de prova necessária ao deslinde do feito. (...) 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014)”. Negritei. Assim, considerando a relevância econômica e a 

complexidade fática da demanda, bem como a condição financeira das 

partes, intime a Requerida para efetuar o pagamento integral dos 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal do Estado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA – HONORÁRIOS 

RESPECTIVOS - ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA - ART. 95 DO CPC 

– NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR O DIREITO DO 

AUTOR – ARGUMENTO DA RÉ NA CONTESTAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE 

ARCAR COM ESSA DESPESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a perícia médica foi requerida pela ré na contestação, cabe 

a ela arcar com os honorários respectivos (art. 95, do CPC).” (TJMT 

1015571-84.2018.811.0000, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data 

de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado) negritei. 

Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos 

periciais, devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos 

sejam cientificados da referida designação. Depositado o valor da perícia 

autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1157 de 2237



no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). Intime-se o advogado do 

requerente para que entre em contato com seu cliente e informe-lhe a data 

e hora da perícia para que o mesmo compareça no consultório do perito 

nomeado para ser avaliado. Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, volte-me conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013324-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013324-07.2018 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. Em 

defesa a requerida apresenta contestação através do arquivo de id. 

15233086, sem preliminar. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Verifica-se dos autos a necessidade 

de inversão do ônus da prova, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso 

VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 4º A Política 

Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em 

relação a requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Fixo como quesitos do juízo: se o defeito no veículo é 

decorrente de desgaste decorrente do uso; se os danos são decorrentes 

da ausência de manutenção. DEFIRO a produção de pericial postulada pela 

requerida (id. 24213199) e nomeio como perito do juízo a empresa Real 

Brasil Consultoria Ltda., na pessoa de seu responsável técnico, com 

endereço comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, 

bosque da saúde, CEP 78.050.000, Cuiabá-MT, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela requerida nos termos 

do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou pela realização da 

mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. Após, 

cumprida as determinações acima, bem como apresentado os laudos 

periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após 

volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1042630-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042630-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANA DE CAMPOS BORGES RÉU: BANCO BMG S.A Visto. Obedecendo 

a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil passo a sanear o 

presente feito. A requerida apresenta contestação ID 18668381, sem 

preliminar, e a autora apresenta impugnação à contestação ID 16995818. 

Houve a inversão do ônus da prova na decisão de ID 16952347. Sendo as 

partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Defiro o pedido 

do autor para realização de prova pericial grafotécnica (ID 24270762). 

Nomeio como perito deste juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na 

pessoa de seu responsável técnico, com endereço comercial na Av. 

Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 

78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, independentemente de 

compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC). É válido registrar que no caso em análise é aplicável a teoria 

dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte da premissa que 

pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus probatório segundo as 

condições das partes. Assim, sendo uma das partes hipossuficiente na 

relação jurídica, pode o Magistrado determinar a inversão probatória, 

recaindo o encargo quando da necessidade da produção de provas na 

parte que melhor dispor de condições técnicas, profissionais e 

econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. Registra-se que 

as partes devem guardar consigo durante o decorrer do processo os 

princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a verdadeira 

justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, e de 

conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal 

encargo não dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o 

que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. Assim, em 

respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência 

do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 
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pela requerida, até porque poderá buscar o montante despendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: “[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a requerida deverá efetuar o depósito em 05 (cinco) 

dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos trabalhos em 

10 (dez) dias. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo, no 

mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). Após, cumprida as 

determinações acima, volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044416-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE LEMES DE LIMA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE ROSANGELA LEMES OAB - MT17253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044416-03.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

LAURIANE LEMES DE LIMA SATO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Obedecendo a sistemática do 

artigo 357 do Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação ID 19694559, sem preliminar e a autora 

apresenta impugnação à contestação ID 20045391. Houve a inversão do 

ônus da prova na decisão de ID 17267373. Sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a 

serem sanadas, dou o feito por saneado. DEFIRO a produção de pericial 

postulada pela autora (ID 25004541) e nomeio como perita do Juízo a 

Engenheira Civil MARCIANE PREVEDELLO CURVO, podendo ser localizada 

na Rua das Imbuias, n. 74, Condomínio Alphaville Cuiabá, nesta Capital e 

contatada pelo Telefone: 3619-5650 / 8414-4141, independentemente de 

compromisso (art. 466 do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão arcados pela autora nos termos do 

art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou pela realização da 

mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo, no 

mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria 

discutida de direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral 

pretendida. Após, cumpridas as determinações acima, volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011559-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERUSKA NOGUEIRA DO COUTO (REU)

V. N. DO COUTO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011559-35.2017 Vistos. Diante da certidão de Id. 24034051 decreto a 

REVELIA da requerida, aplicando os seus efeitos nos termos do art. 344 

do NCPC. No mais, visando ao saneamento e organização do processo, 

em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificar que 

provas pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicar que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029913-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DINARTE MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029913-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO DINARTE MONTEIRO RÉU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil 

passo a sanear o presente feito. A requerida apresenta contestação ID 

16423216, sem preliminar. A autora apresenta impugnação à contestação 

ID 16995818. Houve a inversão do ônus da prova na decisão de ID 

15771185. Sendo as partes legítimas e estando devidamente 

representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito 

por saneado. Defiro o pedido do autor para realização de prova pericial (ID 

24759472). Nomeio como perito deste juízo a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial na Av. Rubens de Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da 

saúde, cep 78.050.000, Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, 

intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, § 3º, NCPC). É válido registrar que no caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 
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inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Assim, em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pela requerida, até porque poderá buscar o montante 

despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: 

“[...]3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância 

quanto aos honorários pericias, a requerida deverá efetuar o depósito em 

05 (cinco) dias, ao que deverá o perito ser intimado para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias. O laudo deverá ser entregue no prazo de 

trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo, no mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, 

sendo a matéria discutida de direito e fatos provados por documentos, 

indefiro a prova oral pretendida. Após, cumprida as determinações acima, 

volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0045165-47.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIFANY NOBRE BURAKOSKI PESSOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

ELIDA MOTTINHA SILVA OAB - MT13138-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0045165-47.2012 Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença 

ofertada id. 25850283 a 25850287 e deixo de conferir-lhe efeito 

suspensivo, uma vez que não restou manifestamente demonstrado que o 

prosseguimento da execução inevitavelmente poderá causar dano ao 

executado, conforme disposto no artigo 525, § 6º, do Código de Processo 

Civil. Ademais, eventual pedido de levantamento de valores somente será 

apreciado e deferido após a análise do incidente de impugnação. Assim, 

intime-se o impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022463-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1022463-80.2018 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação através do id. 14832944 alegando em 

prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição por ter transcorrido mais 

de 3 (três) anos do suposto fato gerador da responsabilidade civil. 

Impugna o valor atribuído a causa, afirmando que o valor deve ser 

redução para a importância do contrato discutido no processo de R$ 

15.595,61. Réplica a contestação (id. 16569192). Decido. Quanto ao prazo 

prescricional no caso em tela este é 3 (três) anos, nos termos do art. 206, 

§ 3º, V, do Código Civil, apesar da requerida afirmar que o contrato foi 

assinado em 2011, o autor afirma que não assinou o contrato objeto da 

presente ação sendo que somente em 2017 teve ciência do mesmo, 

através das cobranças efetuadas pela requerida. No caso em análise, 

verifica-se pelo Boletim de ocorrência (id. 14330936) que o autor teve 

ciência do suposto ato ilícito no ano de 2016 e a ação foi ajuizada em julho 

de 2018, não havendo que se falar em prescrição, pelo que rejeito a 

prejudicial de mérito. Quanto a impugnação ao valor da causa, não merece 

guarida vez que o autor atribuiu o valor a causa, nos termos do artigo 291 

e 292 do Novo Código de Processo Civil, sendo equivalente ao montante 

almejado, pelo que, rejeito a impugnação ao valor da causa. O ônus da 

prova foi invertido através da decisão de id. 1436992. Defiro o pedido do 

requerida para realização de prova pericial (ID. 18930867). Nomeio como 

perito deste juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, na pessoa de 

seu responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, cep 78.050.000, 

Cuiabá-MT, e telefone (65) 3052-7636, independentemente de 

compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e 

apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III do CPC. Intime-se a perita nomeada para apresentação dos 

honorários periciais, currículo com comprovação de especialização, bem 

como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 

465, § 2º, I, II e III do NCPC). Com a proposta nos autos, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, 

NCPC), sendo que os honorários serão arcados pelo requerido nos termos 

do art. 95, caput, NCPC, considerando que postulou pela realização da 

mesma. O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos 

provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida. Após, 

cumprida as determinações acima, bem como apresentado os laudos 

periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após 

volte-me o processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0052312-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENALDO DIAS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILZALINA SOARES DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLEUZA MARQUES DE LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARMERINDO NEVES DE LARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSENILDA GONCALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SANDRA REGINA AMORIM DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DORIVAL NUNES DA LUZ FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BENEDITO EUPINIO DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ MAURO DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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JOSE ANTONIO DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOACIR SANTANA DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIZABETH NICACIO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIA SILVA DE MORAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THEOPHILO DIAS DA CRUZ NETTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MERILZA METES DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WANDERLEY JOSE PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

OREVINA CAMARGO DA CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VALDI RODRIGUES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLA PATRICIA DA LUZ MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO CRUZ DA LUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCIA REGINA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LIANE DO NASCIMENTO PIRES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Diante das ordens proferidas nos autos dos Recursos Especiais 

números 1799288/PR e 1803225/PR, ambos de Relatoria da Ministra Maria 

Isabel Gallotti, suspenda-se o andamento deste feito até solução definitiva 

da controvérsia repetitiva (tema 1039) levantada sobre: “Fixação do termo 

inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora 

nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.” 

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar 

prosseguimento no feito após a solução da Corte Superior. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0052725-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS (EXEQUENTE)

EMANUELLA ARAUJO LUZ DOS ANJOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 00527525-69.2014 Vistos. Verifica-se que existem dois cumprimentos 

de sentença, um através do documento de id. 2576118, interposto pelos 

exequentes, Marco Aurélio Valle Barbosa dos Anjos e Emanuella Aráujo 

Luz dos Anjos, em face da executada, AGS Administração de Eventos 

Ltda., onde pretende o recebimento da indenização por danos morais. 

Outro cumprimento de sentença através do id. 2576119 proposto por AGS 

Administração de Eventos Ltda. em face d, Marco Aurélio Valle Barbosa 

dos Anjos e Emanuella Aráujo Luz dos Anjos, na qual pretende o 

recebimento dos honorários sucumbenciais Pois bem. Inicialmente deixo de 

receber o cumprimento de sentença de id. 2576119, interposto por AGS 

Administração, considerando que o pedido trata-se de execução de 

honorários sucumbenciais, não cabendo a postulante pleitear direito alheio 

em nome próprio. Por amor ao debate, ressalto que caso o advogado da 

executada AGS Administração pretenda o recebimento de sua cotão 

ocorra tumulto processual. No mais, quando ao pedido de cumprimento de 

sentença id. 2576 deverá ser distribuído, associado a presente, 

procedendo-se as alterações necessárias, para constar como 

exequentes Marco Aurélio Valle Barbosa dos Anjos e Emanuella Aráujo 

Luz dos Anjos e executada, AGS Administração de Eventos Ltda.. 

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017765-87.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0017765-87.2014 Trata-se de cumprimento de sentença (id. 25772746 

a 25772747), pelo que proceda-se as alterações necessárias no sistema. 

Intime-se a executada, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o saldo remanescente no valor de R$ 14.562,60 (catorze mil 

quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) atualizado até a 

data do depósito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), 

bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). No mais, 

defiro o pedido da autora para levantamento do valor incontroverso 

depositado nos processo, expeça-se alvará em favor da autora, para 

levantamento de toda quantia disponível. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0002097-09.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASSO & HOFFMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA SAVEIA BUDIB (EXECUTADO)

MIGUEL ANGELO BUDIB (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0002097-09.1996.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BASSO & HOFFMANN LTDA EXECUTADO: TELMA SAVEIA BUDIB, MIGUEL 

ANGELO BUDIB Vistos. Suspendo o andamento do processo, nos termos 

do artigo 313, I do CPC. Indefiro o pedido de ID 25858739 – Págs. 2/3, vez 

que é ônus do exequente promover a regularização processual, 

diligenciando quanto à habilitação de espólio, herdeiros e/ou sucessores 

do executado Miguel Angelo Budib. Assim, intime-se o exequente para 

regularizar o polo passivo, nos termos do art. 75, VII, do CPC, providência 

que lhe cabe, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito 

quanto ao executado. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043331-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA ALEXANDRE REDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043331-45.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: LARISSA 

ALEXANDRE REDES Visto. Defiro o pedido ID 27732678 para suspender o 

presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o necessário e encaminhem-se 

os autos conclusos. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0028035-44.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DA SILVA MOURA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERSIO ROSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TELMA SAVEIA BUDIB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BASSO & HOFFMANN LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIGUEL ANGELO BUDIB (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0028035-44.2012.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARI DA SILVA MOURA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE PERSIO ROSA DA SILVA, BASSO & 

HOFFMANN LTDA, TELMA SAVEIA BUDIB, MIGUEL ANGELO BUDIB Vistos. 

Suspendo o andamento do processo, nos termos do artigo 313, I do CPC. 

Indefiro o pedido de ID 25857443, vez que sequer mencionados quais os 

herdeiros do embargado, ressaltando-se que é ônus do embargante 

promover a regularização processual, diligenciando quanto à habilitação 

de espólio, herdeiros e/ou sucessores do embargado Miguel Angelo Budib. 

Assim, intime-se o embargante para regularizar o polo passivo, nos termos 

do art. 75, VII, do CPC, providência que lhe cabe, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito quanto ao embargado. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020885-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME VILELA DE PAULA OAB - MG69306 (ADVOGADO(A))

LUIS PHILLIP DE LANA FOUREAUX OAB - MG104147 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de 

Processo Civil, passo a sanear o presente feito. A ré apresenta 

contestação (Id. 16561886), levantando preliminar de incompetência 

relativa, ao argumento de que o contrato possui foro de eleição, qual seja 

Belo Horizonte/MG. Na réplica, a parte autora aduz que no caso se aplica 

o CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro do seu domicílio (Id. 

12095859). Decido. É importante registrar os conceitos sobre consumidor 

e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. “Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1°. Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”. Na 

hipótese, questiona a autora a cobrança pela ré de uma multa contratual 

de rescisão do contrato, o qual foi firmado entre as partes em 30/11/2007, 

onde a requerida editaria e forneceria para a autora livros didáticos, 

destinados à educação infantil, Ensino Fundamental, Médio e 

Pré-vestibular, mediante contraprestação. Percebe-se assim que os livros 

adquiridos pela autora são repassados aos alunos, ou seja, estes é que 

são destinatários finais do produto, portanto, não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor, sendo válida a eleição do foro pelas partes no 

contrato. Desse modo, ACOLHO a preliminar de incompetência relativa do 

juízo e determino a remessa do processo para a comarca de Belo 

Horizonte/MG, com as baixas devidas. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017673-32.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937-O (ADVOGADO(A))

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930-O 

(ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

MILTON ALVES DAMACENO OAB - MT3620-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO OAB - MT2623-O 

(ADVOGADO(A))

IVAN WOLF OAB - MT16295-O (ADVOGADO(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CUIABA VIP FOMENTO MERCANTIL LTDA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0017673-32.2002.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA EXECUTADO: CARLOS 

GOMES BEZERRA Vistos. O executado peticiona ID 25924003 – Págs. 5/6 

ao ID 25924006 aduzindo que as constrições, via Bacenjud, recaíram 

sobre os proventos de seu salário presentes na conta salário, e que por 

ser impenhorável, requer sua imediata liberação. É certo que por força do 

art. 833, IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal”, são absolutamente impenhoráveis. Pois bem. 

Verifica-se que o executado apresenta documentos que demonstram que 

ele recebe salário na conta em que houve o bloqueio, contudo, no extrato 

da conta juntado por esse, não há informação de recebimento dos valores 

apresentados como salário, a saber, R$19.632,94 descrito como subsídio 

mensal (ID 25924007 – Pág. 2) e R$4.200,00 descrito como salário (ID 

25924007 – Pág. 1), ambos oriundos da Câmara dos Deputados. Além 

disso, consta no extrato bancário a informação do recebimento de crédito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1162 de 2237



em conta no valor de R$ 67.477,95, depositados por Frigosul, não 

havendo comprovação da origem salarial deste valor, além de outros 

valores creditados sem especificação exata de origem, assim, não se faz 

possível considerar que o valor bloqueado provém do salário do 

executado, motivo pelo qual indefiro, por ora, a liberação postulada. Não 

sendo atribuído efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se alvará 

em favor do exequente para levantamento da quantia bloqueada nos 

autos. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042195-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LEONARDO NUNES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1042195-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS LEONARDO NUNES SANTANA REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Inobstante as alegações 

da parte autora, não restou comprovada sua hipossuficiência financeira 

momentânea. Dessa maneira, indefiro o pedido de pagamento das custas 

ao final da ação. Por outro lado, defiro o pedido de parcelamento, e nos 

termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das 

custas judiciais e taxa seja feito em até 03 (três) parcelas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 

no processo, ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, 

do NCPC. Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao recolhimento da primeira parcela, e as demais 

no mês subsequente ao primeiro pagamento. Comprovado o pagamento da 

primeira parcela, volte-me concluso para despacho inicial de citação. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012815-35.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANDA GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OZIAS RAMOS PINTO (EXECUTADO)

ADAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT17268-O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO LUIS OAB - MT11751-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0012815-35.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: ADAO BATISTA DE OLIVEIRA, 

LUCIVANDA GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA, OZIAS RAMOS PINTO Vistos. 

O exequente se manifesta ID 25774761, alegando que o executado, ciente 

de que contra si corria um processo de execução, tentou alienar o veículo 

penhorado, o transferindo à terceiro, assim, configurando-se fraude à 

execução. Instados a se manifestarem, os executados se mantiveram 

inertes (ID 25774952). Também foi determinada a intimação da terceira 

adquirente Jucilene Pereira da Silva (ID 25774764), que devidamente 

intimada, conforme Aviso de Recebimento de ID 25774946, deixou 

transcorrer o prazo sem apresentar manifestação. Analisando a arguição 

do exequente de fraude à execução, é certo que ela não pode ser 

presumida devendo ser provada cabalmente, tendo como norte os 

requisitos do art. 792 do Código de Processo Civil. A súmula 375 do STJ 

dispõe que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro 

da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 

Pois bem. Vê-se que o bem indicado pelo exequente foi devidamente 

restringido para transferência por este juízo através do sistema Renajud 

em 24/10/2014, constando como proprietário o executado Ozias Ramos 

Pinto (ID 25774754) e lavrado termo de penhora em 19/11/2014, conforme 

ID 25774755. Ocorre que, de acordo com a autorização para transferência 

de propriedade de veículo apresentada pelos executados (ID 25774758 – 

Págs. 2/3), a venda do bem teria ocorrido em 15/10/2014, ou seja, 

anteriormente a restrição e penhora do veículo, não havendo na data, 

portanto, registro da penhora no bem. Além disso, não há nos documentos 

presentes nos autos, prova da má-fé da terceira adquirente, vez que 

promoveu a compra do bem anteriormente as restrições e penhoras nele 

inseridas, ressaltando-se que a má-fé não se presume. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS 

DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEICULO. AUSÊNCIA DE FRAUDE À 

EXECUÇÃO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. O 

reconhecimento da fraude à execução requisita prévia averbação da 

notícia da execução, registro da penhora anterior à alienação ou prova de 

ausência da boa-fé do adquirente que, sem aquelas providências, é 

presumida. Súmula n. 375 do STJ e art. 665-A do CPC. Demonstrado nos 

autos que a embargante adquiriu veículo quando não havia averbação da 

notícia da execução, mantém-se a sentença de procedência dos 

embargos, com a liberação da constrição incidente sobre o bem. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70076786128, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em: 29/03/2018). Ante o exposto e ausente os requisitos 

necessários a configuração do instituto, tem-se que não há que se falar 

em fraude à execução, por isso indefiro o pedido sobre o referido bem. 

Proceda-se a liberação da constrição sobre o bem. No mais, defiro o 

pedido do exequente de ID 25774761, no que concerne a penhora dos 

bens indicados pelos executados ID 25774758. Expeça-se mandado de 

penhora avaliação e intimação. Diligencie o exequente para seu fiel 

cumprimento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0054499-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI WERLANG SANDER (EXEQUENTE)

ADEMIR ROQUE SANDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GICELI CRISTIANI MORANDI OAB - MT35168-O (ADVOGADO(A))

MARCEL RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT13000-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DALL AGNOL OAB - MT20898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.M. RODRIGUES PARRA - ME (EXECUTADO)

AGNALDO MARTINS RODRIGUES PARRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0054499-03.2015 Visto. Os exequentes se manifestam através do id. 

25777622 pág. 03/25777267, postulado pela conversão da execução de 

título extrajudicial em rescisão contratual. Indefiro o pedido de conversão, 

vez que trata-se a presente de cumprimento de sentença, não havendo a 

possibilidade de sua conversão em rescisão contratual, diante da 

incompatibilidade de rito. Por amor ao debate, ressalto que poderão os 

exequentes buscarem através de via própria a rescisão contratual. 

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito no prazo de 

5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito. Decorrido o prazo 

supracitado, nada sendo requerido certifique-se e arquive-se os autos 

com as anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1163 de 2237



Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0050121-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PARAISO DAS TINTAS COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

BRUNO SOARES CINTRA BELEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA GALESKI OAB - MT20401-O (ADVOGADO(A))

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M D ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO (EXECUTADO)

JOSE CARLOS DA SILVA MANDU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

EMANUELLI SODRE DE MOURA OAB - MT17851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0050121-04.2015 Visto. Defiro o pedido de id. 25778089, suspendo o 

andamento do feito pelo prazo de um ano, com base no artigo 921, III e § 

1º, do NCPC. Remeta-se ao arquivo provisório até manifestação da parte 

interessada e dê-se baixa no relatório mensal, mantendo-se a distribuição. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, intime-se o exequente 

para dar prosseguimento no feito em cinco dias. Nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO CESAR CICERO LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo (Id. 

27554931). Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em 

arquivo. Decorrido o prazo fixado para cumprimento (15/12/2020), 

intimem-se as partes para informarem a satisfação, após volte-me 

concluso para extinção ou retorno da marcha processual (art. 922 c/c seu 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0015408-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LINO DA SILVA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RYOYU HAYASHI OAB - MT1809-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0015408-32.2017.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO LINO DA SILVA PINTO Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sedimar de Souza 

Gonçalves, aduzindo omissão na decisão de ID 25770119 – Págs. 1/2, 

alegando que não foi especificada data para efetuar o pagamento da 

diferença das custas processuais. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 25770120 – Págs. 4/5 e ID 

25770121. É o relatório. Decido. O objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do CPC). Em análise aos Embargos de Declaração interposto não 

vislumbro tais vícios apontados, sendo demonstrado que o objetivo do 

embargante é unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que 

devidamente descrito o prazo para o pagamento da diferença das custas 

processuais, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificá-la. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES 

INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os 

embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, 

contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, 

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não 

servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos 

da decisão, sendo essa a pretensão dos embargantes, o que ultrapassa 

os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso 

próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência dos vícios 

apontados pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 07239587220188070001 DF, 

Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª 

Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO 

SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO 

EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS 

REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição 

os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão 

colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, 

que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a 

modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em 

raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 

0003112-63.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 

26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) Com essas considerações, 

REJEITO os embargos de declaração de ID 25770119 – Págs. 4/5 e ID 

25770120 – Págs. 1/2, mantendo na íntegra a decisão proferida. No mais, 

ressalta-se que o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita foi 

feito em via errônea, já que se trata de Embargos de Declaração, mas, 

levando-se em consideração o princípio da economia processual, passo a 

analisá-lo. A parte autora requer a concessão do benefício da justiça 

gratuita, sem, contudo, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

que comprovem sua renda atual. Assim, nos termos do art. 99, §2º do 

CPC, intime-se a parte autora para apresentar os documentos acima 

mencionados, ou recolher a diferença das custas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018115-27.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO PECUARIA CFM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO KAIRALLA BIANCHI OAB - SP161488-O (ADVOGADO(A))

VALMIR PEDRO SCALCO OAB - MT5963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0018115-27.2004.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AGRO PECUARIA CFM LTDA EXECUTADO: HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA 

Visto. Considerando o ofício de ID 25832620 a ID 25832621, proceda-se a 

devolução e vinculação do valor de R$ 7.802,76, com seus rendimentos, 

ao processo código 338182 que tramita perante a 7ª Vara Cível. Após, 

oficie-se ao referido juízo prestando as informações necessárias. No 

mais, defiro o pedido de ID 25832600, assim expeça-se alvará em favor do 

exequente da quantia penhorada vinculada aos autos. Após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito em 5 (cinco) dias. Nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0047442-36.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GARCIA DE MATTOS (EXECUTADO)

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR PEREIRA ROSA OAB - MT12544-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0047422-36.2012 Visto. Proceda-se a associação do presente com a 

Ação n.º 0050166-76.2013. Defiro o pedido de penhora sobre os 

rendimentos dos aluguéis (id. 25772927), referente ao imóvel pertencente 

a executada, considerando que não se trata de única renda da executada, 

vez que demonstrado que a executada possui proventos próprios e 

significativos. Expeça-se mandado de constatação, a ser cumprido pelo 

Sr. Oficial de Justiça, no imóvel da executada, situado à Rua 

Desembargador Trigo de Loureiro, 549, Apartamento 302, Torre I, Edifício 

Eco Vitae Ideale, Bairro Araés, em Cuiabá-MT, para informar se o imóvel 

está locado, em caso positivo especificar os dados do locatário e o valor 

do aluguel. Na mesma oportunidade, intime-se o inquilino para que deposite 

em juízo o valor dos alugueis, mês a mês, até alcançar a quantia para 

quitação do débito, sob pena de incidir em crime de desobediência. Após, 

intime-se o devedor, oportunizando-o, assim, a requerer o que entender 

de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026310-83.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CSC - TRANSPORTES DE CARGAS ESPECIAIS E ENGENHARIA LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0026310-83.2013 Recebo a impugnação ofertada através dos ids. 

25857453/25857454 e deixo de conferir-lhe efeito suspensivo, uma vez 

que não restou manifestamente demonstrado que o prosseguimento da 

execução inevitavelmente poderá causar dano a executada, conforme 

disposto no artigo 525, § 6º, do Código de Processo Civil. Ademais, 

eventual pedido de levantamento de valores somente será apreciado após 

a análise do incidente de impugnação. Assim, intime-se o 

impugnado/exequente para se manifestar sobre ela no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0042633-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILZA KELLY DA SILVA MATOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes comparecem informando que firmaram acordo (Id. 

27632068). Desse modo, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em consequência 

julgo extinta esta fase de cumprimento de sentença, com fulcro nos 

artigos, 513 c/c 924, III, do Novo Código de Processo Civil. Diante da 

renúncia do prazo recursal, arquive-se o processo com as anotações e 

baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Defiro o pedido de ID 25003941, assim expeça-se alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia depositado nos autos. 

No mais, intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do alegado pela exequente ID 24496383, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015838-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR PALHANO DE 

SOUZA, K. DA SILVA SOUZA - ME, LIDERPLAN - ASSESSORIA DE 

CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, BANCO PAN Vistos. Defiro o 

pedido de ID 26458654, assim expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora Banco Pan, através de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo de impugnação dos devedores, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015838-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR PALHANO DE 

SOUZA, K. DA SILVA SOUZA - ME, LIDERPLAN - ASSESSORIA DE 

CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, BANCO PAN Vistos. Defiro o 

pedido de ID 26458654, assim expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora Banco Pan, através de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo de impugnação dos devedores, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0014009-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONTAG & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERREIRA NEVES SODRE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLY FERREIRA NEVES SODRE OAB - MT6782-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0014009-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONTAG & CIA LTDA - ME REU: MARLY FERREIRA NEVES SODRE Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sontag & Cia Ltda., 

aduzindo omissão na sentença de ID 25916450 e ID 25916451, alegando 

que o reconhecimento da solidariedade entre os advogados não levou em 

conta os argumentos trazidos pelo embargante. O embargado apresentou 

contrarrazões ao recurso através do ID 25916456. É o relatório. Decido. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do CPC). Em análise 

aos Embargos de Declaração interposto não vislumbro tais vícios 

apontados, sendo demonstrado que o objetivo do embargante é 

unicamente rediscutir a matéria já apreciada, vez que a sentença consta 

devidamente fundamentada quanto aos pontos aduzidos, motivo pelo qual 

os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se 

prestam para modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS 

E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade 

eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro 

material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os 

embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar 

ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa a pretensão dos 

embargantes, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, 

em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A 

inexistência dos vícios apontados pela embargante enseja a rejeição do 

recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-DF 

07239587220188070001 DF, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Data 

de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

13/12/2019) Negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – 

OBSCURIDADE ALEGADA COMO MERO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR 

A MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE 

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão 

analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal 

e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria 

recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração 

interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é 

dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante 

interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, 

possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que 

estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma 

das quais configura no caso em tela.” (N.U 0003112-63.2012.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA 

FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 

02/04/2019) Com essas considerações, REJEITO os embargos de 

declaração de ID 25916453 e ID 25916454, mantendo na íntegra a 

sentença proferida. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015838-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR PALHANO DE 

SOUZA, K. DA SILVA SOUZA - ME, LIDERPLAN - ASSESSORIA DE 

CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, BANCO PAN Vistos. Defiro o 

pedido de ID 26458654, assim expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora Banco Pan, através de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo de impugnação dos devedores, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042154-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SONAGLIO TOLEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SONAGLIO TOLEDO OAB - RS90220 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANCEN MACHADO COSTA (REU)

RENOVANCE SAUDE E ESTETICA LTDA - ME (REU)

LA RENOVENCE CLINICA DE ESTETICA E ODONTOLOGIA LTDA (REU)

CIEILA CAROLINE MACHADO COSTA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A autora requereu a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, e para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. 

Por ter tal declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado 

avaliar o caso concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 

5º, LXXIV, CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: [...] LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e 

destaquei). Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício, ou seja, não cabe ao Estado assumir despesas 

de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover 

aquelas dos que realmente necessitam. Nesse sentido: “Processo Civil - 

Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. 

Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de 

comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O 

benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico 

condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da 

miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, 

em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial 

não conhecido.” (Resp. nº 178.244- Relator Ministro Barros Monteiro). 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE 

DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO DE POBREZA 

E MISERABILIDADE NÃO DEMOSNTRADAS A CONTENTO - RECURSO 

DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, 

não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, podendo ser indeferido quando tiver fundadas razões para crer 

que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” 

(TJMT – Agravo de Instrumento 88096/2011, Quinta Câmara Cível, Rel. 

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/11/2011). Assim, diante da 

ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o 

pedido da autora de assistência judiciaria gratuita. Por outro lado, faculto 

ao autor, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, que o pagamento das 

custas judiciais e taxa seja feito em até 03 (três) parcelas, recolhidas 

mediante emissão de guia com a respectiva comprovação do pagamento 

no processo, cientes que o inadimplemento de quaisquer das parcelas 

poderá importar no cancelamento da distribuição da petição inicial, nos 

termos do art. 290, do CPC. Desse modo, intime-se a parte autora para 

que, recolha as custas iniciais de distribuição ou proceda o recolhimento 

da primeira parcela, no prazo de 15 (quinze) dias, e as demais no mês 

subsequente ao primeiro pagamento. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Defiro o pedido de ID 25003941, assim expeça-se alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia depositado nos autos. 

No mais, intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do alegado pela exequente ID 24496383, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015838-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

K. DA SILVA SOUZA - ME (EXECUTADO)

IVANIR PALHANO DE SOUZA (EXECUTADO)

LIDERPLAN - ASSESSORIA DE CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015838-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDUARDO NEVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR PALHANO DE 

SOUZA, K. DA SILVA SOUZA - ME, LIDERPLAN - ASSESSORIA DE 

CADASTRO E COBRANCA LTDA - EPP, BANCO PAN Vistos. Defiro o 

pedido de ID 26458654, assim expeça-se alvará em favor da parte autora 

para levantamento do valor incontroverso depositado nos autos. No mais, 

intime-se a parte devedora Banco Pan, através de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, 

também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, 

CPC). Decorrido o prazo de impugnação dos devedores, certifique-se, 

após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Defiro o pedido de ID 25003941, assim expeça-se alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia depositado nos autos. 

No mais, intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do alegado pela exequente ID 24496383, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0043080-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ROCHA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0043080-88.2012 Verifica-se do pedido de id. 25772030 que o 

exequente demonstra interesse no bem objeto da pesquisa no Sistema 

Renajud de id.25771910, assim defiro a penhora do automóvel 

marca/modelo Renault/Meganesd DYN 16, Placa NJE 3002, ano/modelo 

2009/2010 (id. 25771910), na oportunidade deverá ser inserida a restrição 

no automóvel pelo sistema Renajud. Após, considerando a entrada em 

vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de penhora do bem com restrição 

(art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, intime-se o devedor, pessoalmente, 

oportunizando-o, assim, a requerer o que entender de direito. Na 

oportunidade, avalie-se o bem. Intime-se, ainda, o executado, 

pessoalmente, para que indique a localização do automóvel, sob pena de 

multa, na qual arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos 

termos do art. 774, V e seu parágrafo único do NCPC, no prazo de dez 

dias. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007873-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. D. M. A. (AUTOR(A))

M. C. S. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

ANANDA SOUZA DUARTE OAB - MT19620-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007873-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

G. D. M. A., M. C. S. D. A. REU: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE 

DE EMPREENDIMENTOS LTDA Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 

357 do Código de Processo Civil passo a sanear o presente feito. A 

requerida apresenta contestação ID 13899901, sem preliminar, e a autora 

apresenta impugnação à contestação ID 18419259. Sendo as partes 

legítimas e estando devidamente representadas, não havendo 

irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado. Verifica-se a 

necessidade de inversão do ônus da prova, consoante artigo 4º, inciso I e 

artigo 6º, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 4º 

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em 

relação a requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Fixo como ponto controvertido: se o túmulo contratado 

estava preparado para efetuar o sepultamento; se ocorreu o sepultamento 

em túmulo diverso do contratado; se o requerido praticou ato ilícito capaz 

de gerar indenização por danos morais aos autores; quais os danos 

sofridos pelos autores. DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas 

partes (ID 24700102 e ID 25127004): a) oitiva de testemunhas. Fixo o 

prazo comum de quinze dias úteis para as partes apresentarem rol de 

testemunhas[1] (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho, art. 450, NCPC), 

sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a nova norma 
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processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas partes informar 

ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e local da 

realização da audiência, observando-se as regras do artigo 455 do NCPC. 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/03/2020 às 15:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, §4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001202-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDUARDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

DAVI FERRONATO PEDRO OAB - MT19630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001202-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO EDUARDO DE ARRUDA REU: TELEVISAO RONDON LTDA Visto. 

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Código de Processo Civil 

passo a sanear o presente feito. A requerida apresenta contestação ID 

12966051, sem preliminar, e a autora apresenta impugnação à 

contestação ID 13327229. Sendo as partes legítimas e estando 

devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem 

sanadas, dou o feito por saneado. Distribuo o ônus da prova, nos termos 

do artigo 373 do CPC. Fixo como ponto controvertido: se o requerido 

praticou ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais ao autor; 

quais os danos sofridos pelo autor; se houve ofensa à honra, 

personalidade e imagem do autor. DEFIRO a produção da prova oral 

postulada pelas partes (ID 14943928 e ID 14988529): a) depoimento 

pessoal do autor; b) oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze 

dias úteis para as partes apresentarem rol de testemunhas[1] (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre 

registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, observando-se 

as regras do artigo 455 do NCPC. Constará na futura intimação a 

advertência contida no § 1º, do art. 385 do NCPC (pena de confesso em 

caso de não comparecimento ou recusa de depor). DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11/03/2020 às 14:45 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, 

§4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033970-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LOURENCO JULIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

RUDINEY PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA OAB - MT21584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1033970-38.2018 Visto. Obedecendo a sistemática do artigo 357 do 

Novo Código de Processo Civil, passo a sanear o presente feito. 

Inicialmente, proceda-se a alteração do polo ativo para constar I.V.S.S., 

representada pelos seus genitores Sandra Lourenço Júlio dos Santos e 

Rudiney Paulo da Silva, nos termos da inicial. Em defesa a requerida 

apresenta contestação através do arquivo de id. 1791614, alegando em 

preliminar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, sob argumento 

de que o evento danoso supostamente teria ocorrido em uma barraca que 

não era de sua responsabilidade, vez que localizada na rua apelidada de 

‘pelourinho’, matéria que por se entrelaçar com o mérito será analisada 

conjuntamente. Sendo as partes legítimas e estando devidamente 

representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito 

por saneado. Verifica-se dos autos a necessidade de inversão do ônus 

da prova, consoante artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte autora em 

relação a requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Fixo como pontos contravertidos: se a barraca onde 

aconteceu o sinistro era de responsabilidade da requerida; qual a 

localização da barraca onde aconteceu o acidente; se havia algum aviso 

aos frequentadores do evento da Festa de São Bendito que as barracas 

localizadas na rua ‘pelourinho’ não eramde responsabilidade da igreja; se 

houve a prática de conduta ilícita pela requerida e quais os danos 

causados pela autora. DEFIRO a produção da prova oral postulada pelas 

partes (id. 24445952 e 24590163): a) depoimento pessoal da requerida b) 

oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de quinze dias úteis para as 

partes apresentarem rol de testemunhas[1] (que deverá conter, sempre 

que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número 

de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho, 

art. 450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre registrar que com a 

nova norma processual civil, cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, do dia, hora e 

local da realização da audiência, mediante carta com aviso de 

recebimento, devendo juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 

três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento (artigo 455, §§ 1º e 2º do NCPC). 

Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 385 do 

NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou recusa de 

depor). DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/03/2020 às 15:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 357, §4º, NCPC.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037416-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES (AUTOR(A))

WALNEY FERREIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037416-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WALNEY FERREIRA MORAES, THALISSON GAYVA MORAES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Defiro o pedido de ID 25003941, assim expeça-se alvará em 

favor da exequente para levantamento da quantia depositado nos autos. 

No mais, intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

querendo, se manifestar acerca do alegado pela exequente ID 24496383, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040282-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1040282-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

GENICELMA OLIVEIRA REIS DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Verifica-se que não 

há possibilidade de julgamento, assim, converto-o em diligência. Não 

havendo preliminares, irregularidades e estando o processo em ordem, o 

declaro saneado. Diante da especialidade do caso, determino a produção 

de prova pericial, com base no art. 370, do NCPC. Fixo como quesito do 

juízo: qual é a média de consumo da autora. Nomeio como perito deste 

juízo o engenheiro eletricista Cláudio Duarte da Silva (CREA/MT 10.146/D), 

com endereço na Av. General Mello, n. 797, bairro Poção, Cuiabá/MT, 

telefones: (65) 3365-2545 e 99642-9696, e-mail: engclaudiomt@gmail.com, 

independentemente de compromisso (art. 466, do NCPC). Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indiquem 

assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de preclusão, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC. Intime-se o perito nomeado para 

apresentação dos honorários periciais, currículo com comprovação de 

especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de 

cinco dias (art. 465, § 2º, I, II e III do NCPC). É válido registrar que no caso 

em análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

a qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Desta forma, sendo a autora beneficiária da justiça 

gratuita, e de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o ônus 

de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para realização de 

tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as nomeações. 

Em respeito ao princípio da cooperação processual, aliado a 

hipossuficiência do autor, entendo perfeitamente possível que tal encargo 

seja suportado pelo requerido, até porque poderá buscar o montante 

despendido com os honorários periciais da parte sucumbente. Com efeito: 

“[...] 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70060524923, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 14/07/2014). Negritei. Assim sendo, havendo concordância 

quanto aos honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o 

depósito, em 05 (cinco) dias, devendo em seguida ser intimado o perito 

para dar início aos trabalhos. O laudo deverá ser entregue no prazo de 

trinta dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo, no mesmo prazo mencionado (NCPC, art. 477, § 1°). Após, 

cumpridas as determinações acima, volte-me o processo concluso para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012014-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY PINHEIRO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA DE SOUZA FURQUIM OAB - MT7616-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELEA RESENDE DE OLIVEIRA

 

PJE 0012014-17.2017 Proceda-se a associação com a Ação n.º 

0032244-61.2009. Considerando que a exequente concordou com o 

pedido de parcelamento (id. 25940182), defiro o pedido de parcelamento 

do débito de id. 25940180, expeça-se alvará do valor depositado através 

do id. 25940180, pág. 06, em favor da exequente. Após, aguarde-se o 

pagamento das parcelas do parcelamento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOALDO ANDRE DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Procedo ao julgamento por se tratar de matéria de menor 

complexidade. Edith Lopes de Souza ajuizou Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela Antecipada, em desfavor de Banco Semear S/A, 

ambos qualificados nos autos, alegando que o requerido efetuou 

descontos de parcelas de empréstimo consignado em sua folha de 

pagamento, averbado sob n. A20161204000006824325 em 04/12/2016. 

Assevera que desconhece a contratação junto ao mesmo, assim requer a 

concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão 

dos descontos acerca do contrato discutido. No mérito, pugna pela 

procedência da demanda para que seja reconhecida a ilegalidade do 

contrato; que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 20.000,00 

a título de danos morais; a ressarcir a parte autora o valor de R$ 

11.083,80 em dobro, devidamente atualizado, e ao pagamento das verbas 

de sucumbência. O processo foi inicialmente distribuído para Vara 

Especializada em Direito Bancário. No arquivo de Id. 11269255 consta 

decisão indeferindo o pedido urgente da parte autora, mas em sede de AI 

o TJMT acolheu ao pedido (Id. 11540723). O réu apresenta contestação 

(Id. 11741194), arguindo preliminar de falta de interesse de agir da autora 

em razão da ausência de exaurimento das vias administrativas. Impugna a 

gratuidade da justiça concedida a autora, e assevera a ocorrência de 

prescrição sobre os valores ou fatos ocorridos há mais de três anos 

anteriores à propositura da demanda. No mérito, afirma que a autora 

aderiu um contrato de empréstimo consignado em 2010, no valor de R$ 

5.586,85 a ser pago em 96 parcelas de R$ 127,40; que a operação é 

válida, não havendo falar em ato ilícito, consequentemente dever de 

indenizar. Requer o acolhimento das preliminares, da prejudicial de mérito, 

ou a improcedência dos pedidos autorais, com a condenação da autora 

nas verbas de sucumbência. Réplica no arquivo de Id. 11820105. No 

arquivo de Id. 11911429 consta sentença de improcedência do pedido. Em 

sede de recurso, o TJMT cassou a sentença e determinou que fosse 

realizada a perícia na assinatura aposta no contrato (Id. 13995292). O 

laudo pericial consta no arquivo de Id. 24420163, e sobre ele a parte 

autora se manifestou, requerendo a desistência da ação (Id. 24724769). 

Já a parte ré discorda do pedido de desistência da autora, requerendo a 

aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 25169538). No arquivo de Id. 

25291066 consta decisão do juízo especializado reconhecendo a 

incompetência para julgamento da demanda, em seguida o processo foi 

redistribuído para essa Vara Cível. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Edith Lopes de Souza em desfavor de Banco Semear S/A. Considerando 

que o réu discorda do pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, passo ao julgamento da mesma. No que tange ao interesse 

processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não 

verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC). O acesso à 

justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal, vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, não pode o ente investido de 

jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente 

pela alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o 

dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; 

neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de 

encontro à respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte 

autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela 

possui interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. Quanto ao 

pedido do réu de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte 

autora, dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova 

concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem 

perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, conforme 

disposto no art. 7º da Lei 1060/50, confira-se: “Art. 7º - A parte contrária 

poderá, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão”. Ocorre que o 

impugnante/requerido não promoveu qualquer prova nesse sentido, 

devendo, assim, ser mantida a benesse. A propósito: “APELAÇÃO - 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME 

DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - AUTOR BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO 

SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E 

NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DA REGRA DO 

ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA 

POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há 

elemento capaz de demonstrar a necessária revogação do benefício da 

assistência judiciária concedida em favor do autor apelado, esta merece 

ser mantida. [...]”. (TJMT, Ap. 144181/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, 

Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da publicação 

no DJE 17/03/2014). Negritei. Com essas considerações, rejeito a 

impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mais, 

também não prospera a prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo 

réu, vez que se tratando de prestações sucessivas, o consumidor pode 

ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos a contar do último desconto 

relativo ao empréstimo questionado, o qual ainda estava sendo realizado 

ao tempo da propositura da demanda. A proposito: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIO – AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO EXPRESSA - TAXA MÉDIA DO MERCADO - DANO MORAL – 

INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Em 

se tratando de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o 

consumidor pode ajuizar a ação no prazo de cinco anos a contar do último 

desconto relativo ao empréstimo questionado. No caso em que não 

estipulada expressamente a taxa de juros, ou na ausência do contato 

bancário, deve-se limitar os juros à taxa média do mercado para a espécie 

do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais 

vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira. 

Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral 

indenizável”. (TJMT, N.U 1005894-67.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas 

Cíveis De Direito Privado, Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). 

Negritei. Por isso, rejeito tal prejudicial de mérito. O código do consumidor 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Sem delongas, verifica-se que o 

perito judicial emitiu a seguinte conclusão (Id. 24420163): “AS 

ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NOS CONTRATOS OBJETOS 

DESTE TRABALHO TÉCNICO GRAFOSCÓPICO, INSTRUMENTO DE 

CONCESSÃO DE CRÉDITO, AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTAR EM 

FOLHA E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA, OBJETOS DESTE LAUDO 

PERICIAL GRAFOSCÓPICO, EMANARAM DO PUNHO DA SENHORA EDITH 

LOPES DE SOUZA, PORTANTOS LANÇAMENTOS AUTÊNTICOS”. (Negrito 

do original. Destaquei). Desse modo, resta comprovado que a parte autora 

firmou o contrato, sendo direito da ré de realizar a cobrança/desconto das 

parcelas do mesmo na folha de pagamento da autora até a respectiva 

liquidação, consequentemente, não há ilícito praticado pela parte 

requerida, consequentemente o dever de indenizar. Vê-se que a parte 
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autora claramente alterou a verdade dos fatos, situação que não pode 

passar impune, eis que se utiliza do judiciário para postular algo que não 

lhe é legítimo, assim, resta configurada a litigância de má-fé, consoante o 

art. 80, II, do CPC. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na exordial por Edith Lopes de Souza em desfavor de Banco Semear S/A. 

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 

gratuidade da justiça. Condeno ainda a parte autora em litigância de má-fé, 

em 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa, com base no 

art. 81, do CPC. Expeça-se alvará em favor do perito, para levantamento 

dos seus honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037696-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA MATOS DOS SANTOS ARAUJO DE JESUS OAB - MT10702/O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO RODRIGUES LOPES OAB - SP373162 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Por se tratar de processo com prioridade na tramitação (idoso), 

procedo ao julgamento da lide (art. 12, § 2º, VII, do NCPC). Jurandir Carlos 

de Brito ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Banco Bradesco S.A, ambos qualificados nos autos, 

alegando que o requerido efetuou descontos de parcelas de “empréstimos 

da reserva de margem de cartão de crédito” em sua folha de pagamento, 

sendo o contrato n.º 20180333316038467000, no valor mensal de R$ 

47,70, todavia, assevera que desconhece a contratação junto ao mesmo e 

que não recebeu qualquer cartão de crédito. Assim, requer a procedência 

da demanda para que seja declarada a inexistência da contratação de 

empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de 

margem consignável RMC; que o requerido seja condenado a restituir o 

autor em dobro os valores descontados mensalmente nos últimos cinco 

anos sobre a RMC, alternativamente, na hipótese de comprovação do 

cartão, que seja realizada adequação/conversão do empréstimo via cartão 

de crédito para empréstimo consignado e que o valor descontado seja 

utilizado para amortizar eventual saldo devedor; que o requerido seja 

condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, e nas 

verbas de sucumbência. O réu apresenta contestação (Id. 18046212), 

levantando preliminar de falta de interesse de agir do autor, ao argumento 

de que o cancelamento do cartão foi efetuado administrativamente em 

9/03/2018, ou seja, antes da propositura da demanda. No mérito, afirma 

que o autor aderiu ao contrato de cartão de crédito consignável e que seu 

funcionamento é semelhante ao de qualquer outro tipo de cartão de 

crédito; que a operação é válida, não havendo falar em ato ilícito, 

consequentemente dever de indenizar. Requer o acolhimento da preliminar 

ou a improcedência dos pedidos autorais, mas no caso de procedência, 

que o valor da indenização seja arbitrada com base nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Réplica no arquivo de Id. 18807810. 

Instadas as partes a especificarem as provas (Id. 22931221), ambas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 24576880 e 24595585). É 

o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por 

Danos Morais promovida por Jurandir Carlos de Brito em desfavor de 

Banco Bradesco S.A, onde pugna pela declaração de inexistência de 

relação jurídica com o réu acerca de contrato de cartão de crédito, com a 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e 

repetição do indébito, em razão dos descontos efetuados em sua folha de 

pagamento, acerca do citado pacto que afirma desconhecer. No que tange 

ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, 

quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC). O 

acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 

XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, não pode o ente investido de 

jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente 

pela alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o 

dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; 

neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de 

encontro à respeitosa Carta Magna. E apesar do réu afirmar que efetuou o 

cancelamento do cartão, é certo que o autor não pretende apenas isso, 

mas também a restituição do valor pago/descontado, e ser indenizado por 

suposto dano moral sofrido. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. O caso deve ser 

analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). O requerido discorre que o autor aderiu ao contrato de 

empréstimo de cartão de crédito consignado, e para tanto apresentou a 

proposta no arquivo de Id. 18046213. Ocorre que no referido documento 

não consta a assinatura do autor, mas sim um carimbo da impressão 

digital, e no documento de identificação do autor consta aposta sua 

assinatura por extenso, ou seja, ele não é analfabeto (Id. 16221002). Além 

disso, o réu não apresentou documento comprovando a autorização do 

autor para desconto em folha, as faturas do cartão de crédito, 

demonstrando a utilização, extrato de despesas, etc. Não obstante as 

alegações trazidas na peça contestatória, o réu não comprovou que 

houve a efetiva celebração do contrato de cartão de crédito questionado, 

ônus que lhe competia. O fato da ré não tomar as medidas necessárias à 

comprovação da documentação das pessoas que requerem seus 

serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo 

ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela 

parte autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os 

documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a 

ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços. Nas ações 

declaratórias negativas, em que o autor alega a inexistência da relação 

jurídica (ausência de contratação e de dívida), cabe a ré à prova da 

realização do negócio que deu ensejo à dívida (inc. II do art. 373 do NCPC), 

todavia, ele não se desincumbiu de seu ônus probatório. Acerca do fato 

negativo, já se pronunciou o STJ: “(...) Na colisão de um fato negativo com 

um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 

1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 

- DJe 30/11/2009). E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao 

responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso 
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contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao 

terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se 

quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, 

deve suportar os riscos inerentes à sua atividade. Quanto ao pedido de 

repetição do indébito, o requerente faz jus ao recebimento em dobro 

daquilo que foi pago e cobrado indevidamente em decorrência do contrato 

fraudulento de cartão, conforme determina a inteligência do parágrafo 

único do Art. 42 do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 

que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, 

salvo em hipótese de engano justificável”. Nesse ponto, vê-se pelo 

documento de Id. 16221019 que realmente o requerido efetuou vários 

descontos de parcelas sobre o contrato de n.º 20180333316038467000, 

ora questionado, todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em 

sede de liquidação de sentença. Por outro lado, com relação ao pedido de 

danos morais, verifica-se que não consta nos autos qualquer documento 

que comprove que o nome da parte autora foi negativado, é importante 

frisar que a indenização por dano extrapatrimonial tem cabimento nos 

casos em que ocorre violação a algum dos direitos de personalidade, tais 

como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º V e 

X, da Constituição Federal) e, não se tratando de caso de dano in re ipsa 

(tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida), deve ser 

sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados 

pelas partes. Na hipótese em apreço, como não houve a inscrição 

indevida, ou seja, as cobranças não se tornaram públicas, limitando-se o 

réu a apenas a realizar os descontos dos proventos da parte autora, em 

valor irrisório, sem comprometer sua renda, por isso, os fatos narrados 

não ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano. Nesse sentido: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. 

ABALO DE ORDEM PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sentença que julgou parcialmente 

procedente a ação para declarar a inexigibilidade de débito, e condenar a 

ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 

10.000,00. 2. Relação jurídica entre as partes e origem do débito não 

comprovados pela recorrente. Art. 6º, VII, CDC e art. 333, II, CPC. 3. Dano 

moral, porém, não caracterizado no caso concreto. Ausência de 

negativação do nome da autora. 4. Conduta irregular que gerou 

transtornos e aborrecimentos, não tendo sido demonstrado, contudo, 

abalo aos direitos de personalidade capaz de gerar o dever de indenizar. 

Precedentes. 5. Recurso da ré que deve ser parcialmente provido para 

afastar a condenação por danos morais, mantendo-se o reconhecimento 

da inexistência de relação jurídica entre as partes. Sucumbência 

recíproca. 6. Apelação parcialmente provida. (TJ-SP - APL: 

00005784120148260270 SP 0000578-41.2014.8.26.0270, Relator: 

Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 19/05/2015, 9ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/05/2015). Negritei. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

CANCELAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS. 

INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ABALO DE ORDEM 

PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recurso 

interposto contra a parte da sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais movida pela apelante. 2. Dano moral não 

caracterizado no caso concreto. Ausência de negativação do nome da 

autora. 3. Conduta irregular da ré que gerou transtornos e aborrecimentos, 

não tendo sido demonstrado, contudo, abalo aos direitos de personalidade 

capaz de gerar o dever de indenizar. 4. Apelação da autora não provida. 

(TJ-SP - APL: 09015571720128260506 SP 0901557-17.2012.8.26.0506, 

Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 17/11/2015, 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2015). Negritei. Posto isso, 

com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos deduzidos na inicial por Jurandir Carlos de Brito em desfavor 

de Banco Bradesco S.A, para declarar a inexistência da contratação de 

empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente a reserva de 

margem consignável RMC (contrato de n.º 20180333316038467000); 

condeno o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos 

proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da 

sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Em razão da 

sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, condeno cada 

parte ao pagamento de 50% das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC, entretanto, com 

relação a cota parte do autor fica a exigibilidade suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Id. 16256243), nos termos do art. 12, da Lei 

1.060/50. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008192-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008192-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA JOSE DOS SANTOS CAMARGO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARIA JOSE DOS SANTOS 

CAMARGO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

05/02/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem 

como o pagamento a titulo de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega a falta de nexo 

de causalidade entre a invalidez e o acidente, improcedência do pedido de 

indenização de danos morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, 

a forma de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 25595011). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 
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Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 05/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCELO GOMES DA COSTA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com o não 

aceitamento do pedido administrativo, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 
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da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033181-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Mapfre Seguros Gerais S/A ajuizou Ação de Cobrança em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas 

devidamente qualificadas, alegando que firmou com Levi Ribeiro, Biavatti & 

Cia Ltda e Industrial e Comercial de Cereais Sinop Ltda., contratos de 

seguros, representados pelas apólices de n.º 3353/0058713/14, 

0120/0008294/18, e 3353/0009406/18, respectivamente, se obrigando a 

indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos. 

Aduz que em 06/10/2014, 02/10/2014 e 25/09/2014, as unidades 

consumidoras sofreram oscilações no fornecimento de energia elétrica, 

que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando 

os segurados, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento 

do valor corresponde à indenização paga, atualizado em R$ 54.690,75 

(cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa reais e setenta e cinco 

centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios. A ré 

oferta contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da 

parte autora em razão da ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, aduz sobre os limites da responsabilidade da concessionária e 

legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes 

de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela 

improcedência dos pedidos, e caso entenda pela procedência, que o 

ressarcimento seja condicionado à entrega do salvado ou ao abatimento 

do valor do bem (Id. 15844750). Réplica no arquivo de Id. 20058162. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 23518878), ambas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24527954 e 24835845). É 

o relatório. Decido. Em razão do desinteresse das partes na produção de 

outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à preliminar arguida pelo réu 

de falta de interesse de agir da autora, convém registrar que é 

desnecessária a comprovação do pleito de ressarcimento pela via 

administrativa como pressuposto à propositura da demanda, já que violaria 

o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE 

APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como 

pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de 

causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano”. (TJMT, N.U 

0030429-82.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, 

Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Negritei. Por isso, 

rejeito essa preliminar. Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a 

concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os 

seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das 

normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02). Nessa 

mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de 

seguro. Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos 

direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser 

ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido”. Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012); V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou 

oscilação de energia houve danificação/queima de diversos equipamentos 

dos segurados, conforme laudos técnicos acostados nos arquivos de Ids. 

10461091, 10461132 e 10461181. Assim, denota-se que os laudos 

técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram que os 

segurados tiveram prejuízos com as oscilações ou quedas de energia 

elétrica, fornecida pela requerida. Competia à concessionária de energia 

elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para 

evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento previsível, 

cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco da 

atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser transferido 

ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta comprovada 

as supostas oscilações, cabia à ela comprovar a exclusão de sua 
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responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil 

e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não 

se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo de causalidade 

entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos 

equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação de energia 

elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora se 

sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora comprova que pagou ao segurado Levi Ribeiro o valor de R$ 

6.057,90 (Id. 10461089); a Biavatti & Cia Ltda. (Viana e Cia) o valor de R$ 

13.868,00 (Id. 10461125); e a Industrial e Comercial de Cereais Sinop Ltda. 

o valor de R$ 25.000,00 (Id. 10461179), totalizando a quantia de R$ 

44.925,90 (quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e 

noventa centavos) e, considerando que não houve impugnação específica 

pela ré quanto ao valor pago aos segurados, este se tornou 

incontroverso. Quanto ao pedido do réu de devolução do salvado, vê-se 

que a parte autora/seguradora possui o direito de receber o salvado por 

força de cláusula contratual, fato que não se estende à Energisa/ré. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Cobrança por Mapfre 

Seguros Gerais S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A, condenando esta ao pagamento de R$ 44.925,90 

(quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa 

centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% 

ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. Condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0051021-84.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEIXOTO HUGUENEY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA NAZIMA OAB - SP169451-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Defiro o pedido de Id. 27110167, assim, expeça-se alvará em favor 

do exequente para levantamento de toda quantia disponível nos autos. 

Diante da satisfação da obrigação, julgo extinta esta fase de cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil. Custas, se houver, pelo executado. Certificado o 

trânsito, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032941-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BATISTUTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maria das Graças Batistuta Silva ajuizou Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambas qualificadas nos 

autos, aduzindo que era dependente do plano de saúde mantido entre o 

Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso e a ré, no qual 

seu esposo era o titular e ao informar o falecimento do mesmo, foi excluída 

do plano, sendo resguardada no chamado plano benefício de óbito, por um 

período de 24 meses, ou seja, até 31/05/2018, recebendo orientação de 

que após tal período deverá aderir a novo contrato. Narra que foi usuária 

do serviço por 18 anos, e sua interrupção lhe causará diversos prejuízos, 

vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, contava com 60 anos; é 

portadora de fibromialgia, hérnia de disco, etc., e nova adesão resultaria 

em novo valor da mensalidade, não possuindo condições financeiras para 

assumir tal compromisso. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinada a requerida a reativar a autora no plano de saúde do 

contrato originário junto ao Sindicato dos Odontologistas do Estado do MT, 

que teve início em 01/08/1999, carteirinha nº 056.2545.000011.01.9, com 

as mesmas coberturas, benefícios, valores de mensalidades, prazos de 

carências e regras de reajustes estipuladas no referido contrato, devendo 

ser emitida nova carteira com a numeração antiga, alterado todo o sistema 

e documentação interna da ré, com emissão de novos boletos a serem 

pagos mensalmente pela autora a partir do deferimento dessa decisão, 

sob pena de multa. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência; 

que seja declarada abusiva as cláusulas que eximem a responsabilidade 

da ré, e que esta seja condenada ao pagamento de indenização por dano 

moral, no valor de R$ 20.000,00, além das verbas de sucumbência. O 

pedido de tutela de urgência foi apreciado e deferido (Id. 11018153). A ré 

apresenta contestação (Id. 11628202), alegando que os regimes jurídicos 

dos contratos individuais e coletivos são diferentes; que a súmula 

normativa 13/10 da ANS não se aplica ao caso, já que se trata de um 

contrato coletivo e não individual/familiar e a autora não possui associativo 

do beneficiário titular com a pessoa jurídica; que há previsão contratual 

limitando o período de manutenção do beneficiário após a morte do titular; 

que a ré oportuniza a autora a migrar para um plano de saúde 

individual/familiar, sem carência. Que não há dever de indenizar, 
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requerendo a improcedência dos pedidos, com a condenação da autora 

nas verbas de sucumbência. Réplica no arquivo de Id. 12095859. As 

partes foram intimadas para especificarem as provas (Id. 22911017), a 

autora se manifestou (Id. 24166849), bem como a requerida (Id. 

24453700). É o relatório. Decido. Consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Maria das Graças Batistuta Silva em desfavor de Unimed 

Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico. Ressalte-se que os contratos 

de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, tratando-se de relação de consumo, consoante traduz o 

artigo 3º, § 2º do CDC: “Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 

Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do CDC ao contrato em 

análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados 

por entidades de autogestão”. Logo, é possível a adequação dos 

contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, 

a decretação da nulidade das cláusulas que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a 

equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC). A questão também traz à tona 

a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o 

qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais 

benéfica ao consumidor. Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre o direito 

da autora de permanecer no contrato de plano de saúde coletivo, após o 

falecimento do titular, e findo o prazo contratual de manutenção do 

beneficiário. A ré alega que a súmula normativa 13/10 da ANS não se 

aplica ao caso, já que se trata de um contrato coletivo e não 

individual/familiar; que autora não possuía vínculo associativo e que há 

previsão contratual limitando o período de manutenção do beneficiário 

após a morte do titular. O STJ possui entendimento no sentido de que: “O 

término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo 

assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das 

mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações 

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula 

Normativa nº 13/2010 da ANS)”. (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/04/2016, DJe 

18/04/2016). Negritei E que é “de rigor reconhecer que o entendimento 

acima também se aplica às apólices coletivas. Isso porque, assim como os 

contratantes de planos familiares, os beneficiários de planos coletivos 

também figuram como destinatários finais dos serviços e, nessa condição, 

desfrutam da mesma proteção”. (STJ, AREsp. 1429219, Relator Ministro 

Luis Felipe Salomão, data da publicação 18/02/2019). Negritei. Não 

bastasse isso, vê-se que a autora possui direito de continuar no plano, 

seja porque o término da remissão não extingue o contrato, ou porque ela 

é consumidora com quase 63 anos de idade (Id. 10426272), e a condição 

de idoso faz com que o ser humano passe a necessitar dos serviços de 

saúde com maior frequência, elevando significativamente os gastos com a 

manutenção da própria saúde, por isso, se encontra em desvantagem 

exagerada e vulnerável no mercado de plano de saúde. A propósito: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR 

ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, 

APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA 

CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA 

CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa 

de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. 

Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. 

Doutrina sobre o tema. 3. Necessidade de se assegurar ao dependente 

idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito 

aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 4. 

Julgados desta Corte Superior. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, 

REsp nº 1.763.464 - SC (2018/0182507-9), Relator Ministro Paulo De Tarso 

Sanseverino, publicado em 10/10/2018). Negritei. Diante de tais fatos, não 

se pode negar que a pretensão da ré importa na criação de situação de 

desequilíbrio, sendo ilegal a cláusula que prevê limite do plano-benefício 

aos dependentes após a morte do titular. Quanto ao dano moral, evidente 

que a negativa da ré de manter a autora no contrato configura ato ilícito 

passível de indenização, já que ultrapassa a esfera do mero dissabor. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA– PLANO DE 

SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO 

EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM 

QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA 

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL 

CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Súmula n. 13 editada 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o 

princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção 

da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da 

remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos 

dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições 

contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os 

contratos firmados a qualquer tempo.” A jurisprudência pátria caminha no 

sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o 

disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes 

no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3º da Lei n. 9.656/98. Tal 

situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, 

obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé 

contratual. Evidente que a negativa de manutenção da autora/apelada no 

contrato, como dependente de seu falecido esposo, configura ato ilícito 

passível de indenização”. (TJMT, Ap 132804/2017, Desa. Nilza Maria 

Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 

06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). Negritei. Ao arbitrar a 

indenização por danos morais, deve-se observar a condição pessoal da 

vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão da 

dor moral ocasionada por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu 

objetivo, qual seja, a compensação do lesado e a punição do ofensor. 

Nesse rumo, em atenção aos princípios de moderação e da razoabilidade, 

fixo a condenação da requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

valor este condizente com o caso. Com essas considerações, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados por Maria das Graças Batistuta Silva em desfavor de Unimed 

Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, para confirmar a tutela de 

urgência de Id. 11018153, no sentido de determinar a requerida a reativar 

a autora no plano de saúde do contrato originário junto ao Sindicato dos 

Odontologistas do Estado do MT, que teve início em 01/08/1999, carteirinha 

nº 056.2545.000011.01.9, com as mesmas coberturas, benefícios, valores 

de mensalidade, prazos de carência e regras de reajustes estipuladas no 

referido contrato, devendo ser emitida nova carteira com a numeração 

antiga, e alterado todo o sistema e documentação interna da ré e devendo 

ser emitido os novos boletos a serem pagos mensalmente pela autora a 

partir do deferimento dessa decisão, consequentemente declaro abusiva a 

cláusula contratual que limita a permanência da autora no plano após a 

morte do titular. Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC). Condeno a requerida ainda ao pagamento integral das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c 

parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013272-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013272-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, conforme determinado em lei, acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo, bem 

como pela sua não comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de 

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, a ausência de provas quanto à invalidez permanente 

da parte postulante, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma 

de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 16001625). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, a qual restou infrutífera. Houve a realização de perícia 

médica, conforme laudo pericial de ID 24160907 e a manifestação das 

partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, bem como pela sua não comprovação e 

recusa, estas não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado 

de que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 24/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALESSANDRO SIMOES DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa repercussão avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção 
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monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto 

os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ( T J - S P  1 0 3 1 6 8 4 0 7 2 0 1 6 8 2 6 0 6 0 2  S P 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044065-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA CRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044065-93.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SONIA REGINA CRETO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por SONIA REGINA CRETO em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita ou efetuar/comprovar o pagamento das 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC), no 

entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 290 do Código de Processo Civil determina 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. No caso em análise, foi dada oportunidade 

à parte autora para que o processo não tivesse um fim por ela indesejado 

(extinção sem resolução do mérito), mas infelizmente a sua desídia nos 

faz concluir pelo seu desinteresse pela ação. Ressalte-se que para o 

recolhimento das custas e taxas judiciárias somente a intimação do 

advogado é suficiente, pois a intimação pessoal da parte somente é 

obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do artigo 485 do CPC. Assim, 

mesmo após regular intimação da parte autora para que efetuasse ou 

comprovasse o recolhimento das custas e taxas judiciais, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo o processo ser extinto, sem 

o julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS 

INICIAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO 

FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA 

DO ART. 290 DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 

Conforme estabelece o artigo 290 do CPC/15, "será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias." Não comprovado o efetivo recolhimento das custas iniciais, 

malgrado o autor tenha sido instado para tanto, deve ser mantida a 

sentença que extinguiu o feito, sem exame do mérito, e determinou o 

cancelamento da distribuição.” (TJ-BA - APL: 05666304120158050001, 

Relator: Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 09/04/2018) Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038006-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Edileia Martins de Oliveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência, em desfavor de Avon Cosméticos LTDA e Banco Bradesco 

S.A., todos qualificados nos autos, aduzindo que adquiriu alguns produtos 

da Avon, no valor de R$ 725,68, sendo gerado boleto com vencimento 

para 22/08/2018, o qual foi pago em 21/08/2018 em um correspondente do 

corréu Banco Bradesco. Narra que no mês seguinte passou a receber 

ligações de cobrança da Avon, e ao buscar informações no Banco 

corréu, a gerente do mesmo lhe devolveu o dinheiro, afirmando ter 

ocorrido erro no sistema. Assevera que ao requerer novo boleto junto a 

Avon, esta emitiu com valor corrigido e acrescido de juros e por não 

concordar, não efetuou o pagamento e teve seu nome lançado nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Requer o 

deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a exclusão 

de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e caso entenda 

necessário, que seja autorizada a consignação do valor de R$ 725,68. No 

final, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação da liminar, 

para que seja declarado inexigível/inexistente o débito, condenando a 

parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 

14.310,00, bem como nas verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 

16328690 consta decisão deferindo o pedido liminar da autora. A 

requerida Avon apresenta contestação (Id. 17152712), discorrendo sobre 

a inaplicabilidade do CDC; que não houve cobrança indevida, vez que não 

há prova do alegado pagamento; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido autoral. O corréu Banco Bradesco também oferta defesa (Id. 

18336432), levantando preliminar de falta de interesse de agir da autora, 

ao argumento de que a ausência de requerimento administrativo 

caracteriza ausência de conflito, consequentemente necessidade de se 

valer da via judicial. No mérito, de forma genérica, aduz que não causou 

qualquer transtorno para a parte autora, e o fato narrado não passa de 

mero dissabor, não sendo caso de qualquer indenização. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Réplica no 

arquivo de Id. 18928231. Intimadas as partes para especificarem as 

provas (Id. 23517627), apenas a autora se manifestou requerendo o 

julgamento antecipado da lide (Id. 24520594). É o relatório. Decido. Não 

tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência promovida 

por Edileia Martins de Oliveira em desfavor de Avon Cosméticos LTDA e 

Banco Bradesco S.A. No que tange ao interesse processual, sabe-se que 

esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua 
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carência (art. 485, VI, do NCPC). O acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de 

apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da 

parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de 

socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, 

deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à 

respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. No mais, convém 

registrar que a relação jurídica entre as partes é de revenda de 

cosméticos, ou seja, exclusivamente negocial, e não sendo a autora 

destinatária final do produto, não pode ser aplicado no caso o Código de 

Defesa do Consumidor. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE ATUAVA COMO REVENDEDORA DOS 

PRODUTOS FABRICADOS PELA RÉ (AVON). ENVIO DE MERCADORIAS À 

REQUERENTE APÓS O SEU DESLIGAMENTO DAS ATIVIDADES DE 

REVENDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

À ESPÉCIE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ABORRECIMENTO 

ORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE DA DEMANDANTE OU CONSEQUÊNCIAS DE MAIOR 

RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível, Nº 71008524902, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 29-05-2019). 

Negritei. Analisando o caso, vê-se que foi gerado pela Avon um boleto 

bancário em nome da autora, no valor de R$ 725,68, com vencimento em 

22/08/2018, o qual foi pago em 21/08/2018 no correspondente Bradesco, 

ora corréu, conforme comprovado no arquivo de Id. 16260297. Apesar 

disso, o pagamento não foi registrado, e o valor devolvido para a autora, 

tanto que ainda consta em aberto a dívida no site da ré Avon, com valor 

acrescido de juros e correção monetária, totalizando R$ 953,46 (Id. 

16260301), e a autora ainda teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, segundo comprovado no extrato anexado no arquivo 

de Id. 16260299. Desse modo, resta incontroverso a falha na prestação 

do serviço prestado pelos requeridos, os quais concorreram para o 

evento, cumprindo a autora o disposto no artigo 373, I, do CPC. Quanto ao 

dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera 

personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida 

privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. 

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil 

Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 

2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo 

psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito Civil. Responsabilidade 

Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). É pacifico o entendimento que, em 

casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao 

crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), 

não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 

1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag 

nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 

247). Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas 

em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na inicial por Edileia Martins de Oliveira em desfavor de Avon 

Cosméticos LTDA e Banco Bradesco S.A., para declarar inexistente o 

débito de R$ 725,68, com vencimento em 22/08/2018 (campanha 13/2018). 

Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 para a autora, a 

título de dano moral, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o 

arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Confirmo a decisão de Id. 16328690. Autorizo o levantamento pela 

ré Avon do valor consignado pela autora, com os respectivos rendimentos 

(Id. 16475572). Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 

15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033215-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Mapfre Seguros Gerais S/A ajuizou Ação de Cobrança em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas 

devidamente qualificadas, alegando que firmou com Gilmar Paulo Alievi, 

Alberto Francisco Fritsch, Sanorte Saneamento Ambiental Ltda., Ocila 

Galera – ME, L A Zuchetti Combustiveis - Me, contratos de seguros, 

representados pelas apólices de n.º 3353/0063826/14, 3353/0067798/14, 

1093/0010408/18, 3353/0009526/18 e 3353/0009196/18, respectivamente, 

se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus 

equipamentos. Aduz que em 25/12/2015, 27/12/2015, 11/01/2016, 

03/09/2014 e 02/02/2014, as unidades consumidoras sofreram oscilações 

no fornecimento de energia elétrica, que ensejaram danos aos bens 

eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, pelo que requer a 

condenação da parte ré ao pagamento do valor correspondente à 

indenização paga de R$ 53.032,56 (cinquenta e três mil e trinta e dois 

reais e cinquenta e seis centavos), além das custas processuais e 

honorários advocatícios. A contestação e documentos foram 

apresentados, tendo a parte ré aduzido os limites da responsabilidade da 

concessionária e legalidade do ato, necessidade de requerimento 

administrativo e averiguação das causas excludentes de responsabilidade 

civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela improcedência dos 

pedidos, e caso entenda pela procedência, que o ressarcimento seja 

condicionado à entrega do salvado ou ao abatimento do valor do bem (Id. 

15990346). Réplica no arquivo de Id. 17640747. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (23516140), ambas requereram o julgamento 

antecipado da lide (Ids. 24527686 e 24837068). É o relatório. Decido. Em 

razão do desinteresse das partes na produção de outras provas, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, 

vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a 

concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os 

seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das 

normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02). Nessa 

mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de 

seguro. Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos 

direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser 

ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 
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consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido”. Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012); V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou 

oscilação de energia houve danificação/queima de diversos equipamentos 

dos segurados, conforme laudos técnicos acostados nos arquivos de Ids. 

10466292, 10466423, 10466558 e 10466676. Assim, denota-se que os 

laudos técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram 

que os segurados tiveram prejuízos com as oscilações ou quedas de 

energia elétrica, fornecida pela requerida. Competia à concessionária de 

energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias 

para evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento 

previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco 

da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser 

transferido ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta 

comprovada as supostas oscilações, cabia à ela comprovar a exclusão 

de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo 

de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). Convém 

registrar ainda que é desnecessária a comprovação do pleito de 

ressarcimento pela via administrativa como pressuposto à propositura da 

demanda, já que violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA 

REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO 

POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – 

RECURSO NÃO PROVIDO. Desnecessária a comprovação de 

requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação 

judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada 

consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias 

do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de 

energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova 

do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou 

omissiva) e o dano”. (TJMT, N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 

13/12/2019). Negritei. A parte autora comprova que pagou ao segurado 

Alberto Francisco Fritsch o valor de R$ 6.020,74 (Id. 10466271); a Sanorte 

Saneamento Ambiental Ltda. o valor de R$ 9.009,78 (Id. 10466411); a Ocila 

Galera – ME o valor de R$ 14.135,93 (Id. 10466531); e a L A Zuchetti 

Combustíveis - Me o valor de R$ 9.493,77 (Id. 10466667), totalizando a 

quantia de R$ 38.660,22 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e dois centavos) e, considerando que não houve impugnação 

específica pela ré quanto ao valor pago aos segurados, este se tornou 

incontroverso. Por outro lado, a parte autora não apresentou qualquer 

documento acerca do segurado Gilmar Paulo Alievi, e apesar de ter 

apresentado sobre Laércio Deliberalli, este não consta no requerimento da 

inicial, ou seja, veio de forma equivocada. Quanto ao pedido do réu de 

devolução do salvado, vê-se que a parte autora/seguradora possui o 

direito de receber o salvado por força de cláusula contratual, fato que não 

se estende à Energisa/ré. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Ação de Cobrança por Mapfre Seguros Gerais S/A em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

condenando esta ao pagamento de R$ R$ 38.660,22 (trinta e oito mil, 

seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), que deverá ser 

corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do 

efetivo desembolso. Por ter a autora descaído em parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012991-55.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Fernando Lima Gama Júnior ajuizou Ação de Indenização 

com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Banco Agibank S.A e 

MercadoPago.com Representações Ltda., todos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo que possui uma conta corrente junto ao réu Agibank; 

que por este gerou um boleto bancário no valor de R$ 990,00 e efetuou o 

pagamento por meio de cartão de crédito do banco Santander, através da 

máquina do corréu MercadoPago, todavia, o valor não foi creditado em sua 

conta junto ao réu Agibank. Narra que o réu Mercadopago afirma que o 

valor foi enviado ao réu Agibank e este, por sua vez, afirma que não o 

recebeu. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao réu Agibank a promover, no prazo de dois dias úteis, o 

crédito do valor de R$ 990,00 na conta corrente n. 65999996180, em favor 

do autor. No final, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação 

da liminar ou o ressarcimento em conta a ser informada quando do 

cumprimento da decisão, e que os réus sejam condenados ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de 10.000,00. No arquivo de Id. 

13252076 consta decisão indeferindo o pedido urgente da parte autora. O 

réu Agibank apresenta contestação (Id. 14169160), levantando preliminar 

de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o pagamento foi realizado 

junto ao corréu MercadoPago e que este é quem tem responsabilidade 

pela transferência do valor. No mérito, afirma que não recebeu o valor, 

que não teve participação na falha da prestação do serviço; que não cabe 

a ele verificar com o corréu MercadoPago o possível pagamento de um 

boleto e que não há qualquer prova de que o valor tenha sido transferido 

para o Agibank. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. O réu MercadoPago também apresenta defesa (Id. 14543083), 

levantando preliminar de falta de interesse de agir do autor, sob 

justificativa de que ele requereu o cancelamento do pagamento junto à 

administradora do cartão e o valor contestado foi devolvido em razão do 

não reconhecimento da transação. No mérito, assevera que a transação 

realizada pelo autor, conhecida como autofinanciamento, onde efetua 

pagamento de um boleto com o cartão de crédito para percepção de 

dinheiro a vista em sua conta junto ao corréu, é vedada pela plataforma do 

réu MercadoPago; que não houve qualquer falha na prestação do serviço, 

consequentemente dever de indenizar. Requer o acolhimento da preliminar 

ou a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 14729722, onde o 

autor assevera que: “Após a propositura da ação houve, de fato, o 

cancelamento da compra e a devolução do numerário em benefício da Sra. 

Miriam Gleide Buzatto, que foi quem realizou a transferência do valor para 

a conta do Autor. Mas é preciso que fique claro que as Rés não adotaram 

procedimento algum para a resolução do problema, que foi resolvido pela 

Sra. Miriam junto à administradora do seu cartão, após contato realizado 

pela própria Sra. Miriam. Em outros termos, houve a devolução da quantia 

pela instituição bancária a Sra. Miriam, através de crédito em seu cartão 

de crédito, ficando o Autor sem a quantia que lhe é devida, decorrente da 

venda de um aparelho celular (Iphone 6) – que foi pago via transferência 

no MercadoPago, pois a Sra. Miriam não dispunha de valor a vista para 

aquisição”. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

17444445), o autor e o réu MercadoPago requereram o julgamento 

antecipado da lide (Ids. 17751513 e 17861231), e o corréu Agibank não se 

manifestou (Id. 18170771). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Indenização com Pedido de Tutela de Urgência promovida por 

Fernando Lima Gama Júnior em desfavor de Banco Agibank S.A e 

MercadoPago.com Representações Ltda. Ao que parece, se trata de uma 

venda de um aparelho telefônico realizado pelo autor para a Sra. Miriam 

Gleide Buzatto, assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

mitiga o critério de destinação final e analisa a vulnerabilidade como fator 

determinante para a caracterização do consumidor e consequente a 

aplicação do regime jurídico da lei consumerista. Vejamos o seguinte 

julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA 

FINALISTA MITIGADA. (...) 2.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a 

teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), 

embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, 

se apresenta em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6.- Agravo 

Regimental improvido.”. (AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014). 

Negritei. Assim, tendo em vista que o serviço é amplamente ofertado no 

mercado pela parte ré, e considerando a vulnerabilidade presumida do 

autor frente aos réus, equipara-se ele a consumidor, fazendo jus à 

proteção do CDC. No tocante a alegada ilegitimidade do réu Agibank, 

convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão 

da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no 

evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação 

utilizando-se da cadeia de consumo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA 

PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a 

decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, 

devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de 

consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo 

passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização 

objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da 

aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que 

autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada 

um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. 

(TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. Desse modo, 

rejeito tal preliminar. No que tange ao interesse processual, sabe-se que 

esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua 

carência (art. 485, VI, do NCPC). O acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de 

apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da 

parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de 

socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, 

deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à 

respeitosa Carta Magna. E apesar do réu Mercadopago afirmar que 

efetuou a devolução/restituição da quantia, esta só foi efetuada após o 

ajuizamento da demanda e em razão da solicitação de cancelamento junto 

ao Banco Santander (administrador do cartão de crédito). Diante do 

exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o 

que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que rejeito esta 

preliminar. O caso está sob a égide do código consumerista, que prestigia 

a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária 

para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do 

agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a 

efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei 

nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar 

somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar 

que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo 

tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 
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3º, III e 14, § 3º, II). Analisando o caso, verifica-se pelos documentos de Id. 

13192532 que foi gerado um boleto através do réu Agibank em nome do 

autor, no valor de R$ 990,00, com vencimento em 09/04/2018, o qual foi 

pago em 08/04/2018 via o corréu Mercadopago, processado pelo Banco 

Santander e a despesa consta no extrato do cartão de crédito. Apesar 

disso o valor não foi creditado em favor do autor, mesmo após diversas 

solicitações junto aos requeridos, conforme as provas trazidas no 

processo, sendo reclamação no Procon, e-mails enviados, ligações, etc. 

Como citado acima, o impasse da devolução/restituição da quantia só foi 

efetuada após o ajuizamento da demanda e em razão da solicitação de 

cancelamento junto ao Banco Santander (administrador do cartão de 

crédito), e mesmo com a perda do objeto acerca do pedido do crédito em 

favor do autor do valor de R$ 990,00, procede a confirmação do 

ressarcimento já que a despesa havia sido lançada no cartão de crédito. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

apresentada, não se vislumbra a sua ocorrência, já que o descumprimento 

contratual, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que 

suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos 

insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial por Fernando Lima Gama 

Júnior em desfavor de Banco Agibank S.A e MercadoPago.com 

Representações Ltda., apenas para confirmar quanto a obrigação de 

ressarcimento do valor de R$ 990,00 já realizado pelos requeridos. Em 

razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, 

condeno as partes ao pagamento de 50% das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º c/c 8º, do NCPC 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038347-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AVELINO MARINHO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente na audiência de 

conciliação (Id. 27511868). HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos artigos 487, III, 

“b”, do Novo Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Sem custas, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006303-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Nadir Blemer de Carvalho ajuizou Ação de Indenização por Danos 

Morais em desfavor de Auto Shopping Fórmula, ambas qualificadas nos 

autos, aduzindo que em 15/02/2018, juntamente com sua irmã Nair Blemer, 

estava no estabelecimento comercial da ré e ao encerrar as tratativas 

junto a uma das lojas ali instaladas, se dirigiu até a porta de saída frontal, 

mas ela estava fechada em razão do encerramento do expediente, então 

obteve informação de que poderia se utilizar do portão nos fundos da loja. 

Narra que uma Sra. que aparentemente controlava a abertura e 

fechamento do portão dos fundos, o qual visivelmente era de veículos, 

aduziu que o horário para nova abertura seria somente às 19h30min; que 

na ocasião a autora informou que não era funcionária e sim cliente, mesmo 

assim foi impedida de sair do local juntamente com sua irmã e outros 

clientes; que os ânimos dos presentes se acirraram; que entrou em 

contato com a polícia noticiando o ocorrido; que foi liberado pela direção a 

saída apenas de um rapaz que estava de muletas, mas ao abrir o portão 

várias pessoas saíram correndo também, e que a autora conseguiu sair 

somente às 19h31min. Requer a procedência da demanda para que a 

parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, 

em quantia equivalente a duzentos salários mínimos, bem como no 

pagamento das verbas de sucumbência. A requerida apresenta 

contestação (Id. 13977772), arguindo conexão desta ação com o 

processo de n. 1006274-27.2018.8.11.0041, o qual também tramita nesta 

Vara Cível e é movido pela irmã da autora (Nair Blemer). No mérito, 

discorre que a passagem para pedestres é reservada na porta frontal, 

que dá acesso para a Avenida da FEB, a qual no dia dos fatos e em razão 

do encerramento do expediente estava apenas encostada, devido ao alto 

índice de furtos e roubos na região, mas a autora poderia ter tentado 

abri-la; que devido a diversas solicitações dos lojistas acerca de 

segurança, resolveu estabelecer horários de fechamento do portão da 

área de saída dos fundos do shopping, destinado a automóveis; que a 

permanência da autora no local não superou 15 minutos; que a ré não 

praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 14165757. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 17443112), ambas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 17680663 e 13722384). É 

o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais promovida por Nadir Blemer de Carvalho em desfavor de Auto 

Shopping Fórmula. Considerando os mesmos fatos e para evitar decisão 

conflitante, reconheço a conexão desta ação com o processo de n. 

1006274-27.2018.8.11.0041, o qual também tramita nesta Vara Cível e 

será julgado simultaneamente nesta data. O caso deve ser analisado à luz 

do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 
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ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). A autora pretende ser indenizada 

por danos morais sofridos, em razão de ser impedida de sair do 

estabelecimento comercial da ré, após o horário de encerramento do 

expediente deste. Verifica-se que a ré afirmou que existe horário de 

abertura/fechamento do portão da área de saída dos fundos do seu 

estabelecimento. Desse modo, resta incontroverso que a autora realmente 

estava impedida de deixar o local, juntamente com sua irmã e demais 

clientes, situação que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, do 

NCPC, confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Não bastasse isso, as 

diversas provas/fotos colacionadas pela autora no processo, comprovam 

que ela e outras pessoas estavam em pé e de forma constrangedora 

aguardando a liberação/abertura do portão para que pudessem sair do 

local. Ademais, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, 

II, CPC), acerca da possibilidade de saída da autora por outras vias, até 

porque não cabia a ela tentar abrir a porta frontal, mas sim a requerida a 

disponibilizar a saída correta aos seus clientes/consumidores. Não se 

mostra aceitável que o consumidor seja submetido a tal situação. Compete 

a parte ré as diligências necessárias acerca do funcionamento regular de 

seu estabelecimento e adotar as normas de segurança, sem que isso 

interfira na liberdade de circulação dos consumidores que ali frequentam. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Nessa 

circunstância, resta evidente o dano extrapatrimonial suportado pela parte 

autora, consistente no desconforto, ansiedade e significativa angústia 

vivenciada, o que caracteriza abalo à sua honra objetiva, tornando-se 

presumido, pois decorre do próprio fato, e este, não pode passar em pune 

pelo judiciário. Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Nadir Blemer de 

Carvalho em desfavor de Auto Shopping Fórmula, para condenar a parte 

requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, a 

título de dano moral, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso - 15/02/2018 (Súmula 54 do STJ). 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018264-08.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE LOURDES MEURER MOTTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE OLIVEIRA MORGADO OAB - MT14625-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (EXECUTADO)

VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO OAB - MT15349-O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT10131-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0018264-08.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TANIA DE LOURDES MEURER MOTTER EXECUTADO: ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A., VISA ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO S/A 

Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e da concordância 

com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da parte autora para 

levantamento de toda a quantia depositada nos autos. No mais, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil. Custas processuais pelas requeridas. Após, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002426-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002426-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LÍDER Vistos, 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 27/07/2016, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, 

conforme determinado em lei, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de retificação da 

autuação, inépcia da inicial devido aos fatos não decorrerem logicamente 

a conclusão, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, a pendência documental do requerimento 

administrativo, o princípio da causalidade e a sucumbência autoral, bem 

como a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento 

regular do processo devido o comprovante de residência apresentado 

estar em nome de terceiro. No mérito impugna os documentos juntados, 

alega a divergência da data do acidente, a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência juntado, a ausência de comprovação do nexo 

causal, a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 7981017). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, a qual restou infrutífera. Houve a realização de perícia 

médica, conforme laudo pericial de ID 24164360 e a manifestação das 
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partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Retifique-se a autuação, 

conforme solicitado pela parte ré. Preliminarmente, quanto à alegação de 

que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega, ainda, a inépcia 

da petição inicial, sob o argumento de que os fatos narrados não 

decorrem logicamente a conclusão, vez que na inicial consta que o 

acidente teria ocorrido em 27/07/2016, mas os documentos juntados 

atestam outra data. Ocorre que, embora constatado o equívoco, esta 

divergência não vem a prejudicar o andamento processual, pois se trata 

apenas de erro material do subscritor da peça, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, bem como pela sua 

não comprovação, estas não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega também o principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, entretanto este assunto será analisado com o mérito 

por com ele se confundir. Quanto à alegação de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em 

razão de o comprovante de residência apresentado estar em nome de 

terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem 

requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a regular 

tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, em nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré aduz que o 

conforme o principio da causalidade e a sucumbência autoral, o ônus 

sucumbencial deve recair sobre a autora, vez que esta deu causa a 

demanda, e não à requerida. Entretanto, preceitua o artigo 85 do CPC que 

“a sentença condenará o vencido a pagar os honorários ao advogado do 

vencedor”, assim este depende do dispositivo da sentença, pelo que 

prosseguimos com a análise do feito. A parte ré ainda impugna os 

documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas constantes 

nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Deste modo, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/07/2016, embora conste erroneamente na petição inicial a 

data de 27/07/2016, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, 

pelo que passo a considerar a primeira data. A perícia médica judicial 

realizada (ID 24164360) concluiu que CLEUTON PEREIRA DOS SANTOS 

não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente de 

26/07/2016, sendo a invalidez apresentada referente a evento anterior, 

ocorrido em 13/07/2016. Assim, tem-se a impossibilidade de acatamento a 

pretensão do autor, vez que ausente o nexo causal entre o acidente 

indicado e a lesão, dado que a data dos fatos narrada na inicial e atestada 

por documentos, não condiz com a data do evento que ocasionou a 

invalidez apresentada no autor. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE 

CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. 

O pagamento parcial do seguro obrigatório – DPVAT não impede o 

beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento da 

referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório 

apenas em relação ao valor constante no recibo. II. No caso concreto, de 

acordo com a perícia médica realizada, o autor sofre de gonartrose de 

joelho, doença degenerativa que, portanto, não possui nexo de 

causalidade com o acidente. III. Portanto, não tendo o autor comprovado o 

nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a lesão, ônus que 

lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, não é devida a indenização 

do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de improcedência mantida. IV. De 

acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve 

majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, 

observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de 
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conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 

70079801577, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-11-2018 (grifo nosso). Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Cleuton Pereira dos Santos em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §2° e §6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017109-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017109-45.2016 Vistos. A exequente se manifesta através do id. 

27533346, concordando com os valores depositados pela executada (id. 

2117825 e 26105297), postulando pela expedição de alvará. Diante da 

satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará do valor depositado nos autos em favor 

da exequente como postulado no id. 27533346. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042488-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIO SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042488-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE MARIO SILVA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1043984-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN CANUTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043984-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELVIN CANUTA DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da 

sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais 

pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012083-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA MARIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Dalva Maria da Cunha ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico, ambas devidamente 

qualificadas nos autos, alegando que é beneficiária do contrato de 

prestação de saúde e que há aproximadamente 12 anos realizou um 

procedimento cirúrgico bariátrico, e hoje, em razão da flacidez nos braços 

e mama, necessita ser submetida à cirurgia reparadora, conforme 

requerido pelo médico, mas a ré negou a cobertura por entender que se 

trata de tratamento estético. Requer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado a requerida a liberar/custear a cirurgia 

reparadora, nos termos da solicitação médica. No final pugna pela 

confirmação da liminar, procedência da demanda para que a requerida 

seja condenada ao pagamento R$ 50.000,00, a título de indenização por 

danos morais. A análise do pedido urgente foi postergada para aguardar a 

defesa (Id. 13068807). A ré apresenta contestação (fls. 87/114), aduzindo 

que o procedimento requerido pela autora é de caráter estético, sendo 

assim não existe previsão contratual e legal para tanto, razão pela qual a 

negativa é lícita. Que inexiste dever de indenizar. Requer a improcedência 

dos pedidos, com a condenação da autora nas verbas de sucumbência. 

Réplica no arquivo de Id. 17840212. No arquivo de Id. 23532837 consta 

decisão deferindo o pedido urgente da autora, e na ocasião restou 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas. A ré se 

manifestou no arquivo de Id. 24341272 e a parte autora no de Id. 

24430688. É o Relatório. Decido. Em razão de não existir necessidade de 

produção de outras provas, consoante os princípios da economia e 

celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência movida por Dalva Maria da Cunha, em 

desfavor de Unimed Cooperativa de Trabalho Médico. Ressalte-se que os 

contratos de planos de saúde e seguro saúde estão submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, 

consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC: “Art. 3º Fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”. Para afastar qualquer dúvida quanto à aplicação do 
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CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo 

os administrados por entidades de autogestão”. Logo, é possível a 

adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a viabilizar 

inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade (art. 6º, V c/c art. 51, IV do CDC). A questão também 

traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira 

mais benéfica ao consumidor. Verifica-se que o médico que acompanha a 

autora relatou que ela foi submetida a gastroplastia redutora, com 

emagrecimento subsequente de 58kg; que resultou em “grande perda de 

volume mamário associado a ptose mamária bilateral”, que “apresenta 

também excesso de pele em regiões do braço secundaria ao 

emagrecimento além de outras transformações corporais” (Id. 13055562); 

que o procedimento cirúrgico tem cunho reparador e não estético, visando 

reparar os danos causados pelo primeiro tratamento (Id. 13055563 e 

13055564), razão pela qual vem sofrendo incômodos com o abdômen 

flácido e grande e pele redundante, sendo indicado, para tratamento da 

sobra de pele em excesso, a realização de cirurgia. Convém registrar que 

o procedimento reparador não pode ser considerado estético, pois 

necessária a correção das muitas dobras cutâneas surgidas após o 

emagrecimento decorrente da cirurgia bariátrica. Ademais, ainda que as 

cirurgias plásticas estejam fora da cobertura dos planos de saúde, no 

caso dos autos não se mostra correta a negativa da cobertura em razão 

da não configuração estética e no reparo dos malefícios advindos a 

autora e não somente questão estética. Quanto ao dano moral, deve-se 

observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas 

violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens 

jurídicos tutelados constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o 

dano moral é uma lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de 

um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: 

Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo 

Silvio Venosa, dano moral é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e 

intelectual da vítima. ( In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. 

Ed. Atlas 2004). Na hipótese apresentada, não se vislumbra a sua 

ocorrência, já que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de 

caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se 

traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à 

esfera extrapatrimonial. Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

VÍNCULO CONTRATUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - CIRURGIA DE 

REPARAÇÃO – REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE PÓS-BARIÁTRICA - 

INDICAÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Os contratos de planos de saúde estão submetidos 

ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 

9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, 

incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Evidenciada a 

necessidade da realização da cirurgia decorrente do excesso de pele 

resultante da cirurgia bariátrica, deve ser mantida a sentença que 

determinou a cobertura do procedimento pela operadora. A operadora de 

plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao 

negar a cobertura de determinado procedimento, baseada em cláusula, 

segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 

1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP). 

Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, 

desequilíbrio e angústia, o que, no caso, não restou demonstrado”. (TJMT 

,N.U 0054440-83.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito 

Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019). Negritei. “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero 

inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais. 2. 

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática 

inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 

da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da 

divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. 

(STJ, AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) Negritei. Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação por 

Dalva Maria da Cunha, em desfavor de Unimed Cooperativa de Trabalho 

Médico, para confirmar a decisão de Id. 13068807 no sentido de 

determinar a requerida a liberar/custear a cirurgia reparadora para a 

autora, nos termos da solicitação médica. Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

com fundamento no artigo 85, § 2º c/c art. 86, do Novo Código de 

Processo Civil, entretanto, quanto a autora, fica a exigibilidade suspensa 

por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 

1.060/50. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029043-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON LUCIANO SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Washington Luciano S. da Silva ajuíza Ação de Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente 

qualificados, alegando ser usuário dos serviços prestados pela ré, 

Unidade Consumidora n.º 6/1678857-2, e que em maio/2018 recebeu uma 

cobrança de suposta recuperação de consumo, no valor de R$ 2.273,78 

(dois mil duzentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos). Alega 

que não foi notificado/convidado para participar da vistoria que constatou 

a suposta irregularidade, afirmando que o laudo foi realizado de forma 

unilateral e abusiva, impossibilitando o contraditório. Requer a concessão 

da tutela de urgência para que seja determinada a ré a suspender a 

referida cobrança; se abster de inserir o nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito e restabelecer o fornecimento de energia elétrica no 

imóvel, sob pena de multa. No mérito, pugna pela procedência da ação 

com a confirmação da liminar, para que seja declarada a inexistência do 

débito da fatura supracitada e que a requerida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de duzentos 

salários mínimos, além das custas e honorários advocatícios. No arquivo 

de Id. 15770243 consta decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência 

do autor. A requerida apresenta contestação (Id. 16287013), defendendo 

a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito foi 

em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada em razão da constatação 

de irregularidade no aparelho medidor da Unidade Consumidora da parte 

autora. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica à contestação no 

arquivo de Id. 17651788. Intimadas as partes para especificarem as 

provas (Id. 23468293), ambas se manifestaram pela produção de prova 

oral (Ids. 24760023 e 27303416). É relatório. Decido. Consoante os 

princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. O autor pretende com a presente ação a declaração de inexistência 

do débito, referente a fatura com vencimento em 30/07/2018, no valor de 

R$ 2.273,78 (dois mil duzentos e setenta e três reais e setenta e oito 
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centavos) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais. A ré, por sua vez, assegura que a cobrança é devida, vez que 

ficou comprovada a existência de irregularidade no sistema de medição de 

energia da unidade consumidora da parte autora. Inicialmente, faz-se 

necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de 

consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, 

expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente 

relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. É certo que qualquer suspeita de irregularidade 

da medição na unidade consumidora da autora, seria necessária a 

emissão de laudo técnico, nos ter da Resolução 414/10, da Aneel, assim 

verifica-se que a ré não cumpriu o que dispõe o art. 129, da resolução 

supracitada, adotando precisamente o que está consignado nos 

parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove a realização da perícia por órgão competente e 

que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia, 

violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 

373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do 

Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria 

ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para 

acompanhar a perícia e nem apresentou o suposto laudo pericial. Neste 

sentido, a requerida nada mais faz do que tentando convencer do acerto 

das atividades desenvolvidas, validar uma suposta vistoria, o que não 

retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Assim permite constatar que houve cobrança de valor 

referente à vistoria unilateral pela requerida que não encontra justificativa 

plausível à vista da ausência de pressupostos legais para realização da 

mencionada perícia com relação à fatura com vencimento em 30/07/2018, 

no valor de R$ 2.273,78 (dois mil duzentos e setenta e três reais e setenta 

e oito centavos), gerada em razão de suposta irregularidade no medidor 

de consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/1678857-2. 

Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo e posterior 

cobrança de recuperação é necessário que a requerida atenda as 

exigências do regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – 

Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – 

Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em 

suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada 

no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a 

evidenciar a fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - 

R e c u r s o s  d e s p r o v i d o s . ”  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1025837-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 

ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL EVIDENCIADO. Resolução 

Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir procedimento para 

caracterização de irregularidade, estabelece que a distribuidora, nos 

casos em que houver necessidade de retirada do medidor, deve não só 

acondicionar o equipamento em invólucro específico, a ser lacrado no ato 

da retirada, mediante entrega de comprovante ao consumidor ou àquele 

que acompanhar a inspeção, o que foi observado na espécie, mas 

encaminhá-lo, por meio de transporte adequado, para realização de 

avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com comunicação ao "consumidor, 

por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado" (§ 7º do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de receita naquele alicerçada. Já em relação ao 

suscitado dano moral, [...] o posicionamento assentado no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, secundado por esta Câmara, de ser vedada 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica, esta situação não 

conduz, per se, ao reconhecimento de lesão a direito da personalidade e, 

por consequência, à reparação por danos morais. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVIA EM TODA SUA 

EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 70063228159, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) 

Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE DESCRITA EM TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO OBSERVOU FORMALIDADE 

DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A 

AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE 

IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

consumo naquele alicerçada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 24/11/2016) Negritei e grifei Com 

essas considerações, necessário declarar indevido o débito decorrente 

da frustrada recuperação de consumo, que ora se desconstitui, 

especialmente porque a parte autora não foi intimada para acompanhar a 

suposta vistoria (TOI), violando o princípio do contraditório e ampla defesa. 

Com relação ao pedido de danos morais, é certo que resta o impasse 

acerca do atendimento pelo autor das normas de instalação do medidor de 

energia, motivo pelo qual a requerida não teria promovido a religação, etc., 

ou seja, ao que parece o autor não estava sem o serviço em razão da 

fatura questionada, mas devido a não finalização das normas de 

procedimento de instalação do padrão, tanto que juntou documentos 

demonstrando que estava diligenciando sobre isso (recibo de materiais de 

construção, pagamento ao eletricista), todos com datas de emissão 

posteriores ao vencimento da fatura rebatida, portanto, descabe o pleito 

indenizatório. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Washington Luciano S. da Silva em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para confirmar em parte a 

liminar deferida no arquivo de Id. 15770243 (exceção da ordem de 

restabelecimento de energia) e declarar inexistente o débito com 

vencimento em 30/07/2018, no valor de R$ 2.273,78 (dois mil duzentos e 

setenta e três reais e setenta e oito centavos), sobre suposta 

recuperação de consumo. Considerando que os litigantes foram em parte 

vencedor e vencido, condeno a parte autora e requerida ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento), cada uma, das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

nos termos do artigo 85, § 2º c/c artigo 86 do Novo Código de Processo 

Civil, contudo, com relação a cota parte do autor, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 15770243). 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013524-41.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA LORRAYNE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA DINIZ FRANCA SANTOS OAB - MT13490-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0013524-41.2012 Vistos. A parte exequente se manifesta do id. 

25821672, concordando com o valor do pagamento voluntário de id. 

25821670, postulando pela expedição de alvará. Diante da satisfação da 

obrigação, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, nos 

termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em favor da 

exequente como postulado no id. 25821672. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações devidas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030928-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORA MARIA DA SILVA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0030928-66.2016 Vistos. O exequente se manifesta através do id. 

26099283, concordando com o valor do pagamento de id. 25766879, pág. 

2, postulando pela expedição de alvará. Verifica-se que houve a perda do 

objeto impugnação ao cumprimento de sentença de id. 25766878, vez que 

o exequente concorda com os valores depositados como pagamento da 

condenação. Diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente Cumprimento de Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará do valor 

depositado no auto em favor da exequente como postulado no id. 

26099283. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0049411-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DO BOMDESPACHO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0049411-81.2015 Vistos. A parte exequente se manifesta do id. 

25777428, concordando com o valor do pagamento voluntário de id. 

25777425/25777426, postulando pela expedição de alvará. Diante da 

satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará dos valores depositados nos autos em 

favor da exequente como postulado no id. 25777428, com as devidas 

atualizações. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000472-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA (REQUERENTE)

JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA (REQUERENTE)

LEONARDO CAMPOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA EGASHIRA GUERREIRO OAB - PR36632 (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Jacqueline Aparecida Ramos da Conceição, Leonardo 

Campos Barbosa, Kelly Lorrayne Ramos Barbosa e Filipe Mahik Ramos da 

Conceição Paiva ajuizaram Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização 

por Danos Morais em desfavor de Sulamérica Seguros de Pessoas e 

Previdência S/A e Dinastia Soluções Financeiras, todos devidamente 

qualificados nos autos, alegando que são beneficiários da apólice de 

seguro de vida n. 11454, firmado entre Belquides Gomes Barbosa e as rés 

e que após o falecimento de Belquides, solicitaram o pagamento da 

indenização administrativamente, enviaram inúmeros documentos, mas até 

o ajuizamento da demanda ainda não puderam receber os valores 

devidos. Requerem a procedência da demanda para a parte requerida seja 

condenada ao pagamento de R$ 92.441,00 pela cobertura de morte, R$ 

4.000,00 de auxilio funeral, totalizando R$ 96.441,00, mais R$ 47.700,00, a 

título de danos morais, bem como nas verbas de sucumbência. A ré 

Dinastia Soluções apresenta contestação (Id. 14700402), levantando 

preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que figura no negócio 

jurídico apenas na condição de estipulante e que não tem responsabilidade 

pelo pagamento da indenização requerida pela autora. No mérito, repete a 

alegação de que não tem responsabilidade pelo pagamento da indenização 

e que os autores tinham ciência disso, tanto que encaminharam o aviso de 

sinistro diretamente para a corré Sulamérica; que alguns documentos 

foram solicitados e não foram encaminhados pelos autores e que o mero 

descumprimento contratual não gera dano moral. Requer o acolhimento da 

preliminar ou a improcedência dos pedidos, com a condenação dos 

autores nas verbas sucumbenciais. A corré Sulamérica também apresenta 

defesa (Id. 15082577), arguindo preliminar de falta de interesse 

processual do autor, sob fundamento de que a parte autora deixou de 

enviar a documentação necessária para regularização do sinistro, o que 

impossibilitou a requerida a concluir o aviso de sinistro, consequentemente 

não houve pretensão resistida. No mérito, alega que Belquides Gomes 

Barbosa, na declaração de saúde omitiu que era portador de Hepatite C e 

HIV, por isso, a ré não pode ser condenada ao pagamento acerca da 

existência de doença preexistente, já que é um risco excluído da apólice; 

que não há dever de indenizar e o mero descumprimento contratual não 

gera dano moral. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência 

dos pedidos. Réplica no arquivo de Id. 18482972. As partes foram 

intimadas para especificarem as provas (Id. 23514160), e se manifestaram 

nos arquivos de Ids. 24579516, 24840517 e 24881670. É o relatório. 

Decido. Por se tratar de matéria de direito, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Jacqueline Aparecida Ramos da Conceição, Leonardo Campos 

Barbosa, Kelly Lorrayne Ramos Barbosa e Filipe Mahik Ramos da 

Conceição Paiva em desfavor de Sulamérica Seguros de Pessoas e 

Previdência S/A e Dinastia Soluções Financeiras, pretendendo o 

recebimento acerca do seguro de vida firmado por Belquides Gomes 
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Barbosa com a ré, no qual são beneficiários, bem como ser indenizados 

por suposto dano moral sofrido, pela até então não cobertura. Observa-se 

que a matéria ventilada nestes autos diz respeito a contrato de seguro, 

devendo, portanto, ser analisada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, pois se trata de relação de consumo, consoante o artigo 3º, § 

2º do CDC: Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. No mais, como regra, o 

estipulante não é responsável pelo pagamento da indenização, por atuar 

apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do 

seguro. Segundo o STJ, [...] “embora a empresa corretora de seguros 

responda ‘pelos danos causados ao segurado em razão de eventual 

conduta culposa, isso não a torna solidariamente responsável pelo 

pagamento da própria indenização securitária. ’” (STJ, REsp 1190772/RJ, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2010, 

DJe 26/10/2010). [...] (AgInt no AREsp 390.093/SP, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017). 

Ainda nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o 

responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua 

apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, 

agilizando o procedimento de contratação do seguro. 2. Agravo regimental 

não provido”. (STJ, AgRg no REsp 1439696/CE, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 

01/02/2018). Negritei. Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

de Dinastia Soluções Financeiras, consequentemente julgo extinto o 

processo em relação à ela, nos termos dos art. 485, VI, do CPC. No que 

tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, 

quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC). O 

acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 

XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, não pode o ente investido de 

jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente 

pela alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o 

dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; 

neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de 

encontro à respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte 

autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela 

possui interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. É 

incontroversa a existência da relação jurídica securitária discutida nos 

autos, cingindo-se a controvérsia em saber se a negativa de pagamento, 

pela seguradora, foi legítima. O artigo 757 do Código Civil estabelece que: 

Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do 

prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados. Para a doutrina o seguro é o 

contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, 

assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada 

indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se 

materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as 

consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador 

de repará-las. Os pressupostos do contrato de seguro são a cobertura de 

evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao segurado e a 

transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora. 

Contudo, estas condições devem estar permeadas pelo elemento 

essencial deste tipo de pacto, qual seja, a boa-fé, caracterizada pela 

sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e 

cumprimento das obrigações avençadas (art. 765, CC). A requerida afirma 

que o segurado contratou o seguro de vida e na declaração de saúde 

omitiu que era portador de Hepatite C e HIV, por isso, ela não pode ser 

condenada ao pagamento acerca da existência de doença preexistente. 

Contudo, sem que a Seguradora comprove a má-fé do contratante ao 

tempo da contratação do seguro, ou seja, ter submetido ele ao exame 

médico prévio para averiguar seu estado de saúde, não lhe é lícito recusar 

o pagamento correspondente da indenização. Está pacificado na 

jurisprudência o entendimento de que a seguradora não pode esquivar-se 

do dever de indenizar alegando que o segurado omitiu informações sobre 

seu estado de saúde quando não lhe foi exigido exames clínicos prévios, 

como aconteceu neste caso, vez que tal providência revelaria o real 

estado de saúde do segurado à época da contratação, servindo de prova 

para a caracterização da má-fé do contratante, o que não aconteceu, não 

podendo a ré, tendo recebido as parcelas referentes ao prêmio, ao 

ocorrer o sinistro previsto na apólice, esquivar-se do que se obrigou por 

força do pactuado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - RECUSA DA SEGURADORA – 

DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE 

INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que a seguradora possa 

ser exonerada do pagamento de indenização ao pálio de doença 

preexistente do segurado, ao tempo da contratação, cabe a ela comprovar 

não só que ele já sofria da moléstia, que ocasionou a sua morte, como 

também que a omissão do fato foi intencional e maliciosa, o que não admite 

presunção. A presença do vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, 

por si só, no reconhecimento de que a segurada tenha omitido 

maliciosamente tais fatos no momento da celebração do seguro, porquanto 

evidenciado nos autos que ela levava uma vida normal e que a doença, 

ainda que fosse de seu conhecimento, não lhe impunha tratamento 

severo, realizando tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle 

viral. Não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, 

mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de 

obter vantagens na contratação do seguro. Não tendo sido comprovada a 

má-fé do segurado, não pode a seguradora pretender se eximir do 

pagamento do prêmio segurado”. (TJMT, AP 97771/2016, Segunda Câmara 

de Direito Privado, Relator Márcio Aparecido Guedes, julgado em 

11/04/2018). “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E DEU 

PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. 

Prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual a seguradora, para 

se valer da alegação de doença preexistente à assinatura do contrato e 

eximir-se do pagamento da indenização securitária, deve exigir a 

realização de exames prévios ou, não sendo estes realizados, comprovar 

a má-fé do segurado. A alegada impossibilidade de realização de exames 

prévios não pode pesar em desfavor do contratante, é ônus a que se 

submete a recorrida. 2. O contrato de seguro acessório ao contrato de 

financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira 

venda casada, prática vedada em nosso sistema. 3. Não implica em 

reexame de provas, providência vedada pelo teor da Súmula 7/STJ, a 

conclusão de não comprovação da má-fé quando possível extraí-la da 

simples leitura dos autos. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg 

no AREsp 554.230/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 

em 02/02/2016, DJe 16/02/2016). Ademais, a condição de portadora do 

vírus H.I.V. sob tratamento médico, não implica, por si só, no 

reconhecimento de que o segurado tenha omitido maliciosamente tais fatos 

no momento da celebração do seguro, vez que se sabe que atualmente há 

tratamento ambulatorial medicamentoso para o controle viral. Tendo em 

vista que a ré não submeteu o segurado ao exame prévio para a 

celebração do negócio, pelo menos em tese, não pode se eximir de pagar 

a indenização sob a alegação de doença preexistente. No tocante ao dano 

moral, a situação de desconforto vivenciada pela parte autora, motivada 

pela conduta da ré que nega o pagamento da indenização securitária, 

apresenta-se ilícita e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, 

impondo-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado, até 

porque se caracteriza in re ipsa, ou seja, aquele que independe da 

comprovação do abalo psicológico sofrido, além disso, serve para evitar 

que a ré reitere tal tipo de comportamento. A propósito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C REEMBOLSO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – CERCEAMENTO DE DEFESA E 

PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA 

– MORTE DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇAPREEXISTENTE – 

RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – 

RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO 
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INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA 

SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – 

DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – 

CONFIGURAÇÃO – REDUZIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O Fl. 9 

de 12 QUARTACÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 

121242/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE DIAMANTINO 

RELATOR:DES. GUIOMAR TEODORO BORGES ÓBITO - NON REFORMATIO 

IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A seguradora não pode se esquivar do 

pagamento do seguro alegando omissão de doença preexistente quando 

teve oportunidade para exigir exames médicos prévios do segurado e se 

não o fez, deve assumir o risco. A recusa do pagamento da indenização 

pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários 

sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro 

abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há 

necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in 

re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à 

propositura da ação. [...]”. (TJMT, Ap 180763/2015, Des. Sebastião 

Barbosa Farias, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 

24/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016). Negritei. “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – VALOR 

GLOBAL DIVIDIDO PELO NÚMERO DE EMPREGADOS – CERCEAMENTO DE 

DEFESA INEXISTENTE – COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA QUANTIDADE 

DE EMPREGADOS PELA GUIA GFIP – REDUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO – 

DANO MORAL –INDENIZAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – 

DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apólice de 

seguros faz Lei entre as partes, devendo ser observada em relação às 

regras do seguro. O Valor do Seguro Individual é obtido pela divisão do 

Valor do Seguro Global pelo número de empregados laborando na 

empresa no momento do sinistro. Há dano moral a ser indenizado em 

razão da recusa do pagamento do seguro devidamente contratado. Para 

fins de prequestionamento, não há necessidade de menção a todos os 

dispositivos legais elencados, bastando que a fundamentação abarque as 

teses discutidas no contrato”. (TJMT, Ap 70184/2017, Desa. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). Negritei. “APELAÇÕES - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE 

DO BANCO ESTIPULANTE - REJEITADA NO MÉRITO - AUSÊNCIA DE 

EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA 

- DANO MORAL - IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - SUCUMBÊNCIA 

MÍNIMA DA PARTE AUTORA - RECURSOS DESPROVIDOS. A instituição 

financeira tem legitimidade passiva para responder pelos atos e 

obrigações do contrato de seguro de vida, porquanto, aos olhos do 

consumidor, a relação jurídica se estabelece com o banco e não com a 

empresa de seguro. A seguradora não pode se esquivar do dever de 

indenizar sob a alegação de que o segurado omitiu informações sobre o 

seu estado de saúde, mormente quando não foram exigidos exames 

clínicos prévios, nem mesmo restou comprovada a má-fé. A recusa 

injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e acidentes 

pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao 

pagamento de indenização independe da comprovação do abalo 

psicológico sofrido pelo segurado”. (TJMT, Ap 121242/2017, Des. Guiomar 

Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). Negritei. É importante estar 

atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

para cada autor, mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Jacqueline Aparecida 

Ramos da Conceição, Leonardo Campos Barbosa, Kelly Lorrayne Ramos 

Barbosa e Filipe Mahik Ramos da Conceição Paiva para condenar a ré 

Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A ao pagamento de R$ 

92.441,00 pela cobertura de morte, R$ 4.000,00 de auxilio funeral, 

totalizando R$ 96.441,00, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde a data 

da celebração do contrato de seguro de vida vigente ao tempo do sinistro 

até o dia do efetivo pagamento da indenização[1], acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

Sulamérica a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a ser corrigido 

pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por ter a autora decaído 

em parte mínima do pedido quanto ao valor do dano moral, condeno ainda 

a ré Sulamérica ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva de Dinastia Soluções 

Financeiras, consequentemente julgo extinto o processo em relação à ela, 

nos termos dos art. 485, VI, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito [1] “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE 

VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. A correção monetária 

incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia 

do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor 

contratado atualizado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (STJ, 

AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028417-10.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Itaú Seguros de Auto e Residência S/A ajuizou Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos em desfavor de Energisa Mato Grosso - 

Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente qualificados, alegando 

que firmou com José Federisi e Luzio Aparecido da Silva, contratos de 

seguros, representados pelas apólices nº 33.14.15089999.0.1 e 

33.14.16713809.0.1, através dos quais se obrigou, mediante o 

recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais os imóveis situados 

no Estado de Mato Grosso, estivessem expostos durante o período de 

vigência da apólice. Narra que em 19/08/2016 e 05/09/2017, as unidades 

consumidoras sofreram distúrbios elétricos, que ensejou danos aos bens 

eletroeletrônicos garantidos, havendo queima de componentes dos 

mesmos, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a 

necessidade de reparos e substituições, pelo que requer a condenação 

da parte ré ao pagamento de R$ 5.330,77 (cinco mil trezentos e trinta reais 

e setenta e sente centavos), além de custas processuais e honorários 

advocatícios. A requerida apresenta contestação, aduzindo sobre os 

limites da responsabilidade da concessionária e legalidade do ato, 

necessidade de averiguação das causas excludentes de 

responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela 

improcedência dos pedidos, e caso entenda pela procedência, que o 

ressarcimento seja condicionado à entrega do salvado ou ao abatimento 

do valor do bem (Id. 16494042). Réplica no arquivo de Id. 17738282. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id 

23516746), a autora se manifestou (Id. 24674935), bem como a requerida 

(Id. 24836723). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade, pelo que passo a julgá-lo. Na hipótese dos autos, aplica-se 

o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária 

estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, 

sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, 

inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do 

consumidor (arts. 786 e 349 do CC). Nessa mesma linha de raciocínio a 
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Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem 

ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, 

até o limite previsto no contrato de seguro. Assim, é lícito à seguradora, na 

condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o 

causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida. De acordo 

com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido”. Além 

disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a 

teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela 

reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica 

atuante no serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012); V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga de tensão 

elétrica/oscilação de energia houve danificação/queima de diversos 

equipamentos dos segurados, conforme laudos técnicos acostados nos 

arquivos de Ids. 15029600 e 15029603. Assim, denota-se que os laudos 

técnicos e demais documentos carreados a inicial demonstram que os 

segurados tiveram prejuízos com a oscilação ou queda de energia elétrica, 

fornecida pela requerida. Competia à concessionária de energia elétrica 

adotar as medidas de segurança e proteção necessárias para evitar a 

descarga elétrica, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não 

caracteriza força maior. Trata-se de risco da atividade desenvolvida pela 

concessionária, que não pode ser transferido ao consumidor. Não 

obstante a alegação da ré que inexiste comprovação das supostas 

oscilações mencionadas na inicial, cabia a ela a comprovação da exclusão 

de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo 

de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência da oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora demonstra que pagou ao segurado José Federisi o valor de R$ 

3.540,77 (Id. 15029600) e a Luzio Aparecido da Silva o valor de R$ 

1.790,00 (Id. 15029603), totalizando a quantia de R$ 5.330,77 (cinco mil 

trezentos e trinta reais e setenta e sente centavos) e, considerando que 

não houve impugnação específica quanto ao comprovante de pagamento 

e ao valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso. Convém 

registrar que descabe o pedido da ré acerca do salvado, já que tal 

regramento de entrega existe em decorrência de contrato firmado entre o 

segurado e a seguradora, o que não é o caso dos autos, ou seja, não há 

qualquer previsão para tanto. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos promovida por Itaú Seguros 

de Auto e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao pagamento em favor da 

parte autora da quantia de R$ 5.330,77 (cinco mil trezentos e trinta reais e 

setenta e sente centavos), que deverá ser corrigida pelo INPC, acrescidos 

de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo desembolso. 

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima, condeno a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006017-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS (AUTOR(A))

CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Filipe Gimenes de Freitas e Camila Terezinha Fontes Kalix ajuizaram 
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Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Imobiliária e Construtora São José 

Ltda. e Itaú Unibanco S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

aduzindo que em 07/11/2012 firmaram Contrato de Compra e Venda com a 

ré São José, para aquisição de uma unidade residencial (apto 1402) e 

vagas de garagem, no Edifício Arthé, nesta Capital; que em 19/05/2016 

tomaram posse do bem e em 31/01/2017 quitaram a dívida. Narram que em 

11/07/2017 solicitaram certidão de inteiro teor e ônus do referido imóvel e 

surpreenderam-se ao descobrir a existência de uma averbação 

hipotecária em favor do réu Itaú, gravada em 14/12/2012, ou seja, 

posterior à celebração do contrato, razão pela qual interpelaram 

judicialmente os requeridos para que promovessem a imediata baixa da 

restrição; que a ré Construtora São José já demanda contra o réu Itaú, 

pleiteando o cumprimento da mesma obrigação, mas sem sucesso. 

Requerem a concessão de tutela de urgência para que seja determinado 

ao Réu Itaú que, no prazo de 5 (cinco) dias, baixe o gravame hipotecário 

existente no apartamento 1402, do Edifício Arthé, matriculado sob nº 

101.657, livro n.º 2, Ficha 01V, no Segundo Serviço Notarial e Registral da 

1ª Circunscrição Imobiliária desta Capital; que após o cumprimento pelo réu 

Itaú, que seja determinada a ré Imobiliária e Construtora São José, a 

outorga, no prazo de 15 dias, da escritura, para possibilitar a 

transferência do imóvel para o nome dos Autores, tudo sob pena de multa. 

No final, pleiteiam a procedência da demanda com a confirmação do 

pedido urgente; que a parte requerida seja condenada ao pagamento de 

R$ 563,86 acerca da despesa suportada pelos autores na notificação 

judicial, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência. O pedido 

urgente foi apreciado e deferido (Id. 12199974). O réu Itaú apresenta 

contestação (Id. 13703158), levantando preliminar de falta de interesse de 

agir dos autores, ao argumento de que não se opôs a baixa do gravame, 

tanto que o termo de liberação da hipoteca foi emitido mesmo antes do 

ajuizamento da ação, e que não foi informado pela corré São José acerca 

da venda do bem. No mérito, aduz novamente que não possui relação 

comercial com os Autores e não foi comunicado pela Construtora acerca 

da quitação do imóvel, mas não se opõe ao pedido de baixa do gravame; 

discordam do pedido de dano material e que os autores não demonstraram 

a quantificação do valor cobrado. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência do pedido acerca do dano material. A corré São José 

também apresenta defesa (Id. 17697534), impugnando o valor da causa 

atribuído pelos autores; que é parte ilegítima para responder a demanda, já 

que cumpriu seu papel ao ajuizar ação contra o banco corréu para dar 

baixa nos gravames, e que a responsabilidade é apenas deste; que o 

autor carece de interesse de agir, já que tinha ciência da ação judicial em 

curso na mesma finalidade, sobre a qual já havia liminar deferida. No 

mérito, discorre acerca da excludente de responsabilidade em razão da 

culpa de terceiro; que a ação só foi manejada pelos autores em razão da 

demora pelo réu em cumprir a ordem de liberação. Requer o acolhimento 

das preliminares ou a improcedência dos pedidos. Réplicas nos arquivos 

de Ids. 18828471 e 18828476. As partes foram intimadas para 

especificarem as provas (Id. 23971622), e se manifestaram nos arquivos 

de Ids. 24517658 e 24862295. É o relatório. Decido. Por se tratar de 

matéria de direito, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Cuida-se de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Filipe Gimenes de Freitas e Camila Terezinha Fontes Kalix em desfavor 

de Imobiliária e Construtora São José Ltda. e Itaú Unibanco S.A. 

Observa-se que a matéria ventilada deve ser analisada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo, consoante 

os artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma: Art. 2°. Consumidor é toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O 

acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso 

XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, não pode o ente investido de 

jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente 

pela alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o 

dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; 

neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de 

encontro à respeitosa Carta Magna. Não bastasse isso, a parte autora, 

além de requerer a baixa do gravame, também pleiteia o ressarcimento das 

despesas acerca da notificação judicial e receber a escritura pública para 

transferir o imóvel para seu nome. Diante do exposto, tendo a parte autora 

a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. No tocante a 

alegada ilegitimidade da ré São José, convém registrar que o consumidor 

não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre 

eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para 

figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo, e a 

responsabilidade de cada um será sopesada na ocasião da apreciação do 

mérito da demanda. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. 

TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão 

monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser 

mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de consumo, é 

possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou 

de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da 

pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - 

Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o 

ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos 

participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, 

Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson 

Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. Desse modo, rejeito tal 

preliminar. No tocante ao valor da causa, o CPC assim dispõe: “Art. 292. O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II 

- na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida;” (Negritei). Pretendendo o autor o 

cumprimento do pacto, correta está a atribuição do valor do mesmo, razão 

pela qual rejeito tal impugnação. Pois bem. Resta evidente o direito dos 

autores acerca da baixa do gravame, vez que a súmula 308 do STJ, 

dispõe que: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 

anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não 

tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Apesar das alegações 

dos réus, vê-se que os autores interpelaram judicialmente os mesmos 

para promoverem a baixa da restrição (Id. 12147129), e o corréu Itaú 

emitiu documento autorizando o cancelamento do ônus lançado sobre o 

imóvel dos autores (Id. 12171527), entretanto, sem nenhum sucesso até o 

ajuizamento desta ação, conforme certidão do cartório acostada no 

arquivo de Id. 12171513, motivo pelo qual foi deferida a tutela de urgência 

em favor da parte autora para que o réu Itaú assim o fizesse em cinco 

dias e a corré São José outorgasse a escritura pública para possibilitar a 

transferência em quinze dias (Id. 12199974). A isenção de indenizar 

somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar 

que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo 

tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Assim, não há como deixar de considerar que a ré São 

José tentou resolver a questão da baixa do gravame junto ao corréu Itaú, 

tanto que ajuizou ação contra o mesmo (n. 1025864-24.2017.8.11.0041, 1ª 

Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT), ou seja, diligenciou para que os 

autores pudessem transferir o imóvel para seus nomes, por isso, se exime 

da responsabilidade, já que dependia do Banco réu para 

consequentemente cumprir a sua parte na obrigação. No tocante ao dano 

material, a parte autora comprovou que dispendeu os valores de R$ 

504,46 e R$ 59,40, totalizando R$ 563,86, acerca das custas e taxas 

judiciais na interpelação judicial proposta, portanto, tal quantia deverá ser 

restituída pelo réu Itaú, em razão da sua desídia em baixar o gravame 

hipotecário. Quanto à multa pelo atraso de dois dias acerca do 

cumprimento da decisão urgente, sabe-se que a penalidade é justamente 

para impor/forçar sua execução, e no caso, o referido período não se 
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mostra abusivo/injustificado, razão pela qual deixo de aplica-la. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Filipe Gimenes de Freitas e Camila Terezinha Fontes Kalix, em 

desfavor de Imobiliária e Construtora São José Ltda. e Itaú Unibanco S.A., 

para confirmar a decisão urgente de Id. 12199974, no sentido de o Réu 

Itaú baixar o gravame hipotecário existente no apartamento 1402, do 

Edifício Arthé, matriculado sob nº 101.657, livro n.º 2, Ficha 01V, no 

Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária desta 

Capital, no prazo de 5 (cinco) dias e a ré Imobiliária e Construtora São 

José outorgar a escritura pública para possibilitar a transferência do 

imóvel para o nome dos Autores, no prazo de 15 dias, após o cumprimento 

pelo Itaú. Condeno o réu Itaú ao pagamento para a parte autora, no valor 

de R$ 563,86, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso. 

Condeno ainda o réu Itaú ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037144-77.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RAMOS DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0037144-77.2015 Vistos. Considerando a certidão de id. 25779843 e a 

concordância da parte exequente com o valor bloqueado através do id. 

25779831 a 25779832, dou por satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o 

presente Cumprimento de Sentença, nos termos dos artigos 513 e 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se alvará dos valores 

depositados nos autos em favor da exequente como postulado no id. 

25779842. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações 

devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012978-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Procedo ao julgamento por se tratar de matéria de menor 

complexidade. Áster Máquinas e Soluções Ltda. ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de 

Banco BRF Leasing S.A Arrendamento Mercantil, ambos qualificados nos 

autos, alegando que era proprietária de um veículo da marca Fiat, Modelo 

Strada Fire, 2003/2004, Chassi 9BD27801042393208, cor branca, Placa 

HSC-5591, de Maracajú - MS, e que em 31/07/2009 o vendeu para a 

empresa ré, deixando de possuir qualquer responsabilidade sobre o 

mesmo. Narra que a transferência de propriedade não havia sido 

providenciada pelo réu, razão pela qual ajuizou ação contra ele para que 

cumprisse tal obrigação, e obteve julgamento favorável. Assevera a 

autora que foi surpreendida com a existência ainda de dívida em seu 

nome, sendo impedida de emitir certidão negativa de débito junto à Sefaz, 

assim, em razão da desídia e reincidência da ré, não restou alternativa à 

autora senão buscar novamente a prestação jurisdicional. Requer a 

procedência da demanda para que a ré seja condenada ao pagamento de 

R$ 453,24 a título de dano materiais e no valor de R$ 50.000,00, como 

forma de indenização pelos danos morais sofridos (Id. 13431467), além 

das verbas sucumbenciais. A parte apresenta contestação (Id.15378886), 

levantando preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a 

transferência do veículo cabe à pessoa que o comprou, qual seja, Antônio 

Carlos dos Anjos, e que o Banco Requerido é responsável apenas pelo 

financiamento. No mérito, discorre sobre a excludente de responsabilidade 

em razão de culpa exclusiva de terceiro (Antônio Carlos dos Anjos); que 

não há comprovação do dano sofrido pelo autor, consequentemente não 

há dever de indenizar. Requer o acolhimento da preliminar ou a 

improcedência dos pedidos. Réplica no arquivo de Id. 15831615. Intimadas 

as partes a especificarem as provas (Id. 17454049), ambas manifestaram 

pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 17849620 e 18018127). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Áster Máquinas e Soluções 

Ltda. em desfavor de Banco BRF Leasing S.A Arrendamento Mercantil. 

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu, convém 

registrar que nos autos do processo de código 1108417, que tramitou na 

9ª Vara Cível desta Capital, já restou reconhecida a responsabilidade do 

requerido pela transferência do bem adquirido do autor (Id. 13189963), 

portanto, a rejeito. Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do Código 

Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda, o artigo 926 do 

mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do 

dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos 

essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo 

ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o 

prejuízo da vítima. É Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

incisos V e X, assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, 

para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante 

de sua violação. Sem delongas, como citado acima, na referida demanda 

foi determinado ao requerido a promover a transferência de propriedade 

do veículo marca Fiat, Modelo Strada Fire, 2003/2004, Chassi 

9BD27801042393208, cor branca, Placa HSC-5591, de Maracajú – MS, 

bem como as dívidas dele decorrentes, e ainda condenado ao pagamento 

de R$ 388,72 por danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais. 

Em razão da desídia do réu, houve novo lançamento de dívida em nome da 

parte autora, o que lhe impossibilitou de emitir certidão negativa de débito, 

a qual necessita para dar continuidade na atividade desempenhada, 

consequentemente foi obrigada a efetuar o pagamento no valor de R$ 

453,24 de IPVA, conforme comprova o documento de Id. 13189955, assim, 

resta comprovado o dano material sofrido. Acerca do dano moral, apesar 

de o autor não comprovar a inserção na dívida ativa, sabe-se que a 

certidão negativa de débito contribuiu para inúmeras finalidades na área 

comercial, além disso, deve-se atentar para o caráter punitivo do instituto, 

já que se trata de conduta reiterada do réu. É importante estar atento ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo 

que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

mostra-se razoável. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Áster Máquinas e Soluções Ltda. em desfavor de Banco BRF 

Leasing S.A Arrendamento Mercantil, para condenar o réu ao pagamento 

de R$ 453,24 a título de danos materiais, que deverá ser corrigido INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. 
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Condeno a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela 

parte autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a parte ré ainda ao 

pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vente por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002315-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Mapfre Seguros Gerais S/A ajuizou Ação de 

Cobrança em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, ambas devidamente qualificadas, alegando que firmou com 

L.M. Combustíveis Santa Helena Ltda. - EPP, Fundação de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde, Associação Village do Cerrado 

Residence & Rezort, Ubaldino Rezende Rodrigues, Primalhas - Comércio 

de Malhas Ltda. – ME e Mercado Jardim Primavera Ltda. ME, contratos de 

seguros, representados pelas apólices de n.º3353/0009525/18, 

3353/0009474/18, 3353/0000116/16, 3353/0043537/14, 0128/0000036/71 

e 4883/0000034/18, respectivamente, se obrigando a indenizar os 

segurados pelos danos causados aos seus equipamentos. Aduz que em 

19/01/2014, 06/01/2014, 28/12/2013, 27/10/2013, 19/08/2014 e 

05/11/2014, as unidades consumidoras sofreram oscilações no 

fornecimento de energia elétrica, que ensejaram danos aos bens 

eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, pelo que requer a 

condenação da parte ré ao pagamento do valor corresponde à 

indenização paga, atualizado em R$ 65.423,30 (sessenta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos), além das custas 

processuais e honorários advocatícios. A ré oferta contestação, 

levantando preliminar de falta de interesse de agir da parte autora em 

razão da ausência de requerimento administrativo; necessidade de 

desmembramento da demanda, para não comprometer a instrução 

processual e rápida solução do litígio. Assevera a ocorrência de 

prescrição, sob alegação de que superado o prazo de três anos da data 

do requerimento do pagamento pelo segurado até o ajuizamento da ação. 

No mérito, aduz sobre os limites da responsabilidade da concessionária e 

legalidade do ato, necessidade de averiguação das causas excludentes 

de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal, pugnando pela 

improcedência dos pedidos, e caso entenda pela procedência, que o 

ressarcimento seja condicionado à entrega do salvado ou ao abatimento 

do valor do bem (Id. 13433342). Réplica no arquivo de Id. 15511732. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 23365994), a autora 

se manifestou (Id. 24527958), bem como a requerida (Id. 24834370). É o 

relatório. Decido. Consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à preliminar arguida pelo réu 

de falta de interesse de agir da autora, convém registrar que é 

desnecessária a comprovação do pleito de ressarcimento pela via 

administrativa como pressuposto à propositura da demanda, já que violaria 

o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE 

APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO. 

Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como 

pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal. Aplica-se o CDC nos casos em que a 

seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo 

direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de 

causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano”. (TJMT, N.U 

0030429-82.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, 

Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Negritei. Por isso, 

rejeito essa preliminar. Também não há necessidade de desmembramento 

da demanda, já que a ré rebateu perfeitamente os pedidos iniciais, o 

processo está seguindo tramitação normal, inclusive com sentença 

prolatada neste momento, ou seja, não houve comprometimento da rápida 

solução do litígio. Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a 

concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os 

seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das 

normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC/02). Nessa 

mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do 

dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de 

seguro. Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos 

direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser 

ressarcida da quantia despendida, podendo, dentro do prazo prescricional 

aplicável à relação jurídica originária (5 anos – art. 27, CDC), buscar o 

ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que 

assistiam ao segurado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURADORA CONTRA 

TERCEIRO CAUSADOR DO SINISTRO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO 

SEGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. 

AFASTADA. 1. Ação de regresso. 2. A seguradora ao efetuar o 

pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, 

sub-roga-se no direito do segurado, podendo buscar o ressarcimento do 

pagou nos mesmos termos e limites permitidos ao segurado. Precedentes 

do STJ. 3. Considerando que a seguradora sub-roga-se no direito do 

segurado e que a relação entre esse e a concessionária de serviço 

público é consumerista, tem-se que o prazo prescricional aplicável às 

ações de regresso movida pela seguradora será o quinquenal, conforme 

prevê o art. 27 do CDC. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial 

conhecido e provido”. (STJ, REsp 1774330, Ministra Nancy Andrighi, 

Publicado em 03/04/2019). Negritei. Desse modo, não ultrapassado o lapso 

temporal quinquenal, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. De 

acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido”. Além 

disso, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a 

teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela 

reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica 

atuante no serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 
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causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012); V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se que em decorrência da sobrecarga elétrica ou 

oscilação de energia houve danificação/queima de diversos equipamentos 

dos segurados, conforme laudos técnicos acostados nos arquivos de Ids. 

11605172, 11605173, 11605182, 11605170, 11605206, 11605271, 

11605423, 11605430, 11605509 e 11605510. Assim, denota-se que os 

laudos técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram 

que os segurados tiveram prejuízos com as oscilações ou quedas de 

energia elétrica, fornecida pela requerida. Competia à concessionária de 

energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção necessárias 

para evitar a oscilação da energia elétrica, por se tratar de evento 

previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se de risco 

da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser 

transferido ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta 

comprovada as supostas oscilações, cabia à ela comprovar a exclusão 

de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta demonstrado o nexo 

de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art. 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora comprova que pagou ao segurado L.M. Combustíveis Santa Helena 

Ltda. EPP o valor de R$ 11.006,14 (Id. 11605162); a Fundação de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico Rio Verde o valor de R$ 11.126,03 (Id. 

11605209); a Associação Village do Cerrado Residence & Rezort o valor 

de R$ 6.299,42 (Id. 11605261), a Ubaldino Rezende Rodrigues o valor de 

R$ 6.744,60 (Id. 11605297) e a Mercado Jardim Primavera Ltda. ME o valor 

de R$ 5.710,00 (Id. 11605480), totalizando a quantia de R$ 40.886,19 

(quarenta mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) e, 

considerando que não houve impugnação específica pela ré quanto ao 

valor pago aos segurados, este se tornou incontroverso. Por outro lado, 

quanto ao segurado Primalhas - Comércio de Malhas Ltda. – ME, a autora 

apresentou apenas um orçamento onde não há descrição da causa do 

defeito etc. (Id. 11605459), e não colacionou o comprovante de 

pagamento, portanto, descabe o pedido quanto a este. Quanto ao pedido 

do réu de devolução do salvado, vê-se que a parte autora/seguradora 

possui o direito de receber o salvado por força de cláusula contratual, fato 

que não se estende à Energisa/ré. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na Ação de Cobrança por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

condenando esta ao pagamento de 40.886,19 (quarenta mil, oitocentos e 

oitenta e seis reais e dezenove centavos), que deverá ser corrigido pelo 

INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos da data do efetivo 

desembolso. Condeno a requerida ao pagamento integral das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85,§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006686-24.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA E EDITORA LINCE LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

NADIA TAYSE KUHNEN SULAS OAB - MT8658/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KL CONECT INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT13239-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Adoto o relatório da sentença outrora proferida 

(Ids. 25779412 e 25779413): “Gráfica e Editora Lince Ltda, já qualificada 

nos autos, propõe Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais em face da Brasil Telecom S.A e KL Conect – Agente 

Autorizado Brasil Telecom, objetivando a Indenização por Danos Morais e 

Materiais, alegando ausência de prestação de serviço. Relata que realizou 

contrato de locação de uma sala comercial no edifício Office Tower, e logo 

em seguida, contratou os serviços de telefonia e internet da ré, através do 

representante comercial Sr. Edinaldo Maidana, que esclareceu que os 

serviços seriam prestados no prazo máximo de uma semana. Assevera 

que, no momento da assinatura do contrato de adesão, a empresa ré 

estipulou novo prazo para realização do serviço de instalação de 03 (três) 

linhas telefônicas e a internet, que seria de 14 dias após o aceite da 

proposta. Alega que ao prestar o serviço, a ré instalou apenas 02 (duas) 

linhas telefônicas com números diferentes do que os estabelecidos no 

contrato, gerando constrangimento e prejuízo para a autora, pois já havia 

repassado os números previamente estabelecidos para os seus clientes. 

Assevera que a ré não realizou a instação de 01 (uma) linha telefônica, 
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bem como a internet, causando prejuízo para a autora, pois continuou a 

pagar o aluguel da sala comercial sem poder utilizá-la, pois depende 

desses serviços para prestar atendimento aos clientes. Pugna pela 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da 

prova, obrigação de fazer consistente na instalação dos terminais de 

telefone e internet, indenização decorrente de dano material no valor de 

R$ 700,00 (setecentos reais) - Aluguel e Condomínio, mais 373,30 

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) - fatura do mês de 

março, serviços não utilizados e, ainda, 4.000,00 (quatro mil reais), pela 

perda de serviços ante a não contatação dos clientes, bem como dano 

moral no valor correspondente a R$ 37.330,00 (trinta e sete mil, trezentos 

e trinta reais). A medida liminar foi deferida, às fls. 40/43, determinando 

que as rés procedam com a instalação do terminal telefônico 3623-9362, 

bem com alterem os números já instalados pelos números realmente 

contratados, bem como instalem as 02 internets. Devidamente citadas, as 

rés deixaram de apresentar a contestação, conforme certidão de fl. 54. A 

revelia foi decretada à fl. 58. O pedido de gratuitada da justiça da parte 

autora foi indeferido ás fls. 61/63, sendo juntado o comprovante de 

pagamento das custas à fl. 67”. (sic). A referida sentença foi julgada 

parcialmente procedente; a parte autora deu início a fase de cumprimento 

da mesma (Id. 25779463); foi penhorado valores na conta da ré OI (Ids. 

25779468 e 25779469). Intimada da penhora realizada, a ré OI 

compareceu nos autos arguindo que não houve citação válida (Id. 

25779694, 25779695 e 25779696), sendo a matéria rebatida pela parte 

autora (Id. 25779696, 25779697 e 25779730) No arquivo de Id. 25779844 

consta decisão acolhendo o pedido da ré, e na ocasião lhe foi devolvido o 

prazo para apresentar defesa. A requerida apresenta contestação (Id. 

25779846, 25779847, 25779848, 25779849, 25779850), impugnando o 

pedido de justiça gratuita da autora. Assevera a ocorrência de prescrição, 

já que não houve causa interruptiva e foi superado o prazo de três anos 

para pleitear a reparação civil. No mérito, aduz que não houve a 

contratação pela autora do terceiro terminal telefônico, o qual foi instalado 

após a manifestação de interesse da mesma; que não praticou qualquer 

ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer o acolhimento 

da prejudicial de mérito ou a improcedência dos pedidos. Réplica no 

arquivo de Id. 25779852, onde a autora assevera a intempestividade da 

defesa, já que deferia ter sido apresentada na ocasião do 

comparecimento espontâneo da ré. Rebate as demais alegações da 

requerida. Intimadas as partes a especificarem as provas (Id. 25779853), 

só a ré OI manifestou seu desinteresse na produção (Id. 25779854). É o 

relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais promovida por Gráfica e Editora Lince Ltda em desfavor 

da Brasil Telecom S.A e KL Conect – Agente Autorizado Brasil Telecom. 

Primeiramente, não há falar em intempestividade da defesa da ré OI, já que 

na decisão de Id. 25779844 foi devolvido o prazo para a mesma, e sobre 

tal decisum a autora não interpôs qualquer recurso. Convém registrar 

também que a revelia da ré KL Conect não produzirá efeitos, vez que a 

corré OI apresentou defesa (art. 345, I, CPC). No mais, equivoca-se a ré 

em impugnar a gratuidade da justiça, já que tal pedido da autora foi 

apreciado e indeferido (Id. 25779407), e ela promoveu o recolhimento das 

custas (Id. 25779409 e 25779410). Pois bem. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça mitiga o critério de destinação final e analisa a 

vulnerabilidade como fator determinante para a caracterização do 

consumidor e consequente a aplicação do regime jurídico da lei 

consumerista, inclusive às pessoas jurídicas. Vejamos o seguinte julgado: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. (...) 2.- 

A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a 

parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a 

destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de 

vulnerabilidade. Precedentes. (...) 6.- Agravo Regimental improvido.”. 

(AgRg no REsp 1413889/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/05/2014). Negritei. Assim, tendo 

em vista que o serviço é amplamente ofertado no mercado pela ré, e 

considerando a vulnerabilidade presumida da autora frente ao fornecedor, 

equipara-se ela a consumidor, fazendo jus à proteção do CDC. Assim, no 

que tange à alegação de prescrição, em razão de estar caracterizada a 

típica relação de consumo, ela se opera nos termos do art. 27 do CDC e 

não pelo artigo 206, do Código Civil, conforme pretende o requerido. E o 

sobre o prazo, o referido art. 27, do CDC, dispõe. Art. 27. Prescreve em 5 

(cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste capítulo, iniciando-se a 

contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Os 

fatos questionados ocorreram em 2008, a ação foi ajuizada em 28/03/2008 

(fl. 3-v, Id. 25778598), o despacho que ordenou a citação (Id. 25779293) 

não interrompeu a prescrição, haja vista que a parte autora não a 

promoveu no prazo e forma da lei (artigos 202, I, CC/02 e 240, § 2º, NCPC, 

com correspondência ao art. 219, § 2º, CPC/73), tanto que não foi válida e 

o comparecimento espontâneo do réu se deu em 20/09/2016 (Ids. 

25779694, 25779695 e 25779696). Dessa forma, cumpre reconhecer a 

prescrição, na medida em que transcorridos mais de 08 anos entre os 

fatos (2008) e a citação do réu (2016). Nesse sentido: “CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. 

PRESCRIÇÃO. ART. 219 CPC E 202 CC. INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. À Ação de cobrança de dívida líquida constante 

de instrumento particular, aplica-se o prazo de cinco anos disposto no 

artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Transcorrido o lapso temporal, 

impõe-se a decretação da prescrição, pois o despacho do juiz que ordena 

a citação é causa interruptiva da prescrição, desde que o interessado a 

promova no prazo e na forma da lei processual. 2. Conforme preconiza o 

artigo 219, do Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela 

citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Não havendo 

citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, devendo 

o art. 202, I, CC, ser interpretado em sintonia com as regras processuais. 

3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC 20120111789512 DF 

0049154-95.2012.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Relatora Des. Leila Arlanch, 

Publicado no DJE : 10/03/2015 . Pág.: 270). Negritei. “EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSTO DE RENDA. 

RESTITUIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE 

ILEGÍTIMA. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO 

CIVIL/2002 E ART. 219, CAPUT E § 1.º, DO CPC/1973 (ATUAL ART. 240, § 

1.º, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E 

ACOLHIDOS. 1. Nos termos do § 1.º do art. 219 do CPC/1973, a citação 

válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a 

prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.º do art. 

240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que 

a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 

condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que 

ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da 

lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência 

que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da 

implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à 

administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, 

(ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda 

perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi 

observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em 

interrupção do prazo prescricional. 4. Cumpre ressaltar que, no caso dos 

autos, não há falar em dúvida acerca da parte legítima - o que, 

eventualmente, poderia ensejar a mitigação desse entendimento acerca da 

interrupção do prazo prescricional -, porquanto as ações foram propostas 

apenas em face da União, parte já reconhecidamente ilegítima à época, em 

razão do julgamento do REsp n.º 989.419/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009, sob o rito dos 

recursos repetitivos (Tema 193) e da edição da Súmula n.º 447/STJ: "Os 

Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de 

imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores." (Súmula 

n.º 447, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010). 5. 

Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, cassando o 

acórdão embargado da Segunda Turma, conhecer do agravo em recurso 

especial e dar provimento ao recurso especial do ESTADO DO PARANÁ, a 

fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia declarado a 

prescrição da pretensão dos Autores, com a consequente extinção do 

processo, com base no art. 269, inciso IV, do CPC/1973”. (STJ, EAREsp 

1294919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 

05/12/2018, DJe 13/12/2018). Negritei. Com essas considerações, 

pronuncio a ocorrência de prescrição e JULGO EXTINTO o processo com 
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resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do NCPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, após as baixas 

e anotações pertinentes. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Maria Luiza Cirino de Souza em desfavor de 

Energisa Mato Grosso S.A, ambas devidamente qualificadas, alegando 

que é usuária dos serviços prestados pela requerida (UC 6/639107-2) e 

que recebeu 03 (três) cobranças referentes ao mês de dezembro/2018, 

sendo uma no valor de R$ 77,50, a qual concorda e foi paga, e outras 

duas em R$ 1.613,20 e R$ 474,47, as quais discorda, já que não reflete 

sua realidade de consumo, já que sua média sempre foi em torno de R$ 

70,00 a R$ 194,00. Narra que apesar de contestar as cobranças junto à 

ré, esta se negou a solucionar o problema e ainda efetuou o corte do 

fornecimento do serviço. Requer a concessão da tutela de urgência para 

que seja determinado a ré a restabelecer o fornecimento dos serviços, e 

se abster de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos 

inadimplentes, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a procedência da 

demanda para que seja confirmado o pedido urgente; que seja 

reconhecida a ilegalidade das cobranças do mês de dezembro/2018 nos 

valores de R$ 1.613,20 e R$ 474,47, e que a requerida seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, 

além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 17706844 consta 

decisão deferindo o pedido urgente da parte autora. A parte ré apresenta 

contestação (Id. 20281361), aduzindo regularidade nas cobranças, vez 

que se trata de recuperação de consumo no valor total de R$ 2.087,67, 

dividido em duas parcelas de R$ 1.613,20 e R$ 474,47, gerada em razão 

da constatação de irregularidade no aparelho medido de energia. Defende 

a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito foi 

em conformidade com a Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL; que não praticou qualquer ato ilícito ou dano à honra da 

parte autora, pelo que requer a improcedência dos pedidos autorais ou em 

eventual condenação, que o valor seja arbitrado com moderação e 

proporcionalidade. Réplica no arquivo de Id. 21338403, onde a autora 

rebate as alegações da ré, aduzindo que não foi notificada/convidada 

para participar da vistoria que constatou a suposta irregularidade, 

impossibilitando a ampla defesa e o contraditório. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, a autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide e parte ré pela produção de prova oral. 

É o relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Aduz a parte autora que é 

usuária dos serviços da ré e que sua média de consumo é em torno de R$ 

70,00 a R$ 194,00, contudo, recebeu cobranças referentes ao mês de 

dezembro/2018 nos valores de R$ 1.613,20 e R$ 474,47, as quais 

discordam. A requerida contestou alegando que as cobranças se tratam 

de recuperação de consumo, em razão da constatação de irregularidade 

no aparelho medido de energia da autora. Inicialmente, faz-se necessário 

elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se 

enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente 

definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser 

regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por 

objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações 

obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor. É certo que 

qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora 

da autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos ter da 

Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que 

dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que 

está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a 

distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove a realização da perícia por órgão competente e 

que a parte autora tenha sido intimada para acompanhar a perícia, 

violando o princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 

373, II do CPC, assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do 

Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria 

ter sido foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para 

acompanhar a perícia e nem apresentou o suposto laudo pericial. Neste 

sentido, a requerida nada mais faz do que tentando convencer do acerto 

das atividades desenvolvidas, validar uma suposta vistoria, o que não 

retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a propriedade de 

convencer. Assim permite constatar que houve cobrança de valor 

referente à suposta vistoria unilateral pela requerida que não encontra 

justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para 

realização da mencionada perícia com relação à fatura com vencimento 

em 19/12/2018, no valor de R$ 474,47 e a outra com vencimento em 

21/01/2019 em R$ 1.613,20, no total de R$ 2.087,67, gerada em razão de 

suposta irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica da 

Unidade Consumidora n. 6/639107-2. Desta forma, para que seja feita a 

revisão de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário 

que a requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme 

a jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de 

Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção 

efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – 

Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de 

fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – 

Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa – Inocorrência de danos 

morais – Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação 

Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019). 

Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1199 de 2237



receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 

posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 

DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui, especialmente porque a parte autora 

não foi intimada para acompanhar a suposta vistoria (TOI), violando o 

princípio do contraditório e ampla defesa. Em relação ao pedido de danos 

morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço pela ré, 

conforme afirmado na peça de defesa, incidindo o disposto art. 374, do 

NCPC, confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Assim, está configurada 

a lesão aos direitos da personalidade da autora, tendo em vista o indevido 

e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial. 

Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL PAGA COM ATRASO, MAS 

DENTRO NA DATA FINAL PREVISTA PELA CONCESSIONÁRIA, 

CONFORME AVISO DE CORTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE LUZ 

QUE SE MOSTRA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007199326 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018). Negritei. O 

quantum indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da 

efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e 

capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da 

parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para 

confirmar a liminar deferida no arquivo de Id. 17706844 e declarar 

inexistente os débitos, sendo uma com vencimento em 19/12/2018, no 

valor de R$ 474,47 e a outra com vencimento em 21/01/2019 em R$ 

1.613,20, no total de R$ 2.087,67, referente ao mês de dezembro/2018. 

Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do 

arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima 

do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027606-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Visto. Thiago Henrique Rondon dos Santos ajuizou Ação de 

Cobrança Securitária c/c Perdas e Danos em desfavor de Itaú Seguros 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que adquiriu o 

veículo Toyota Corolla Sedan, XEI 2.0 16V, FLEX, ano 2015, placas QBY 

3597, o qual foi cedido junto com contrato de seguro total, firmado entre 

Maria Xavier dos Santos e a ré, conforme apólice de n. 0531.17.1383868, 

com vigência entre 02/12/2017 a 02/12/2018. Narra o autor que três dias 

após a compra o veículo foi furtado e comunicou o sinistro para a ré, mas 

esta negou a cobertura, sob alegação de que a transferência de posse e 

propriedade do bem não lhe foi comunicada. Assim, requer a procedência 

da demanda para que seja declarada nula por serem abusivas as 

cláusulas/práticas das Condições Gerais de números 6.3, letra “e”, e 7, 

7.1, letra “b” das condições gerais; que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 79.989,00, a título da indenização securitária, sem 

pagamento de franquia; a indenizar o autor o valor de R$ 15.997,80 

acerca dos honorários advocatícios contratuais (20% sobre o valor total 

da sentença), além das verbas de sucumbência. A requerida apresenta 

contestação (Id. 16470310), levantando preliminar de ilegitimidade ativa do 

autor, sob fundamento de que o contrato de seguro foi firmado com Maria 

Xavier dos Santos, e que não possui qualquer relação contratual ou 

obrigação da ré com o autor. No mérito, aduz que a recusa na cobertura 

está embasada nas cláusulas 6.3 e 7.1 do contrato firmado com Maria 

Xaivier, que tratam da obrigação de comunicação da transferência de 

propriedade ou posse do bem segurado à seguradora, o que não foi 

realizado; argumenta acerca da exceção do contrato não cumprido, da 

má-fé na ocasião da lavratura do boletim de ocorrência sobre o furto do 

veículo, que houve alteração do agravamento de risco em razão da 

alteração do perfil do segurado e que os honorários advocatícios 

contratados não vinculam terceiros. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência dos pedidos. Réplica no arquivo de Id. 17925386. As 

partes foram intimadas para especificarem as provas (Id. 23145335), e se 

manifestaram, conforme os arquivos de Ids. 24577445 e 24688035. É o 

relatório. Decido. Consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Cobrança 

Securitária c/c Perdas e Danos proposta por Thiago Henrique Rondon dos 

Santos em desfavor de Itaú Seguros S.A. O artigo 757 do Código Civil 

dispõe que: Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Com efeito, prescreve 

o art. 422 do CC/02 que: os contratantes são obrigados a guardar, assim 

na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé. No mesmo norte, o art. 765 do Diploma Civil estabelece 

que: o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e 

na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a 

respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes. A preliminar de ilegitimidade ativa do autor, arguida pela ré, 

não prospera, vez que ele adquiriu o veículo juntamente com os direitos do 

contrato de seguro, conforme instrumento de cessão de direito 

colacionado no arquivo de (Id. 14889290), ainda que formalizado após o 

sinistro. Não bastasse isso, sabe-se que a avença securitária visa 

proteger o bem e não aquele que seja o proprietário ou que esteja na sua 

posse. Assim, rejeito essa preliminar. No mais, a ré nega a cobertura, 

embasada nas cláusulas 6.3 e 7.1 do contrato firmado com Maria Xavier, 

as quais tratam da obrigação de comunicação da transferência de 

propriedade ou posse do bem segurado à seguradora, o que assevera 

não ter sido realizado. Sem delongas, a súmula 465 do STJ assim dispõe: 

“Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora 

não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo 

sem a sua prévia comunicação”. Desse modo, não pode a seguradora 

deixar de dar cobertura ao sinistro sem que haja uma justificativa 

plausível, vez que o bem objeto do seguro é o veículo e não seu 

proprietário, salvo se comprovada a má-fé do alienante e do adquirente 

e/ou o agravamento dos riscos, segundo dispõe o art. 769 do CC. Nesse 
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sentido: “[...]. Conforme dito alhures, nas cláusulas gerais do contrato, há 

disposição expressa (fl. 46) dizendo que, em caso de transferência do 

veículo a terceiro, a comunicação à seguradora é condição de eficácia do 

contrato de seguro, razão pela qual defende a ré/apelante a ausência do 

direito de recebimento da indenização ora pleiteada. Todavia, esposo o 

entendimento, que também é o adotado pela jurisprudência majoritária dos 

Tribunais do país, no sentido de que a ausência de comunicação da 

transferência de titularidade do veículo, por si só, não constitui justificativa 

para tornar sem efeito ou cancelar o contrato de seguro. Isso porque as 

situações como a que ora se apresenta, levadas ao Poder Judiciário, 

devem ser examinadas em concreto, ou seja, caso a caso, na medida em 

que existem circunstâncias onde não se justifica tornar sem efeito o 

contrato de seguro em razão da ausência de comunicação, haja vista a 

vedação do enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Ademais, a meu 

ver, mesmo que exista no contrato a aludida cláusula, como é o caso, há 

que se relativizar o princípio do pacta sunt servanda em prol do bom 

senso e da boa-fé, bem como porque a transferência do seguro nem 

sempre acarreta prejuízos à seguradora. Entendo também que não pode a 

seguradora deixar de dar cobertura ao sinistro sem que haja uma 

justificativa plausível, vez que o bem objeto do seguro é o veículo e não 

seu proprietário. Dessa forma, considero que a ausência de comunicação 

não elide a responsabilidade da seguradora, salvo se comprovada a má-fé 

do alienante e do adquirente e/ou o agravamento dos riscos, conforme 

prescreve o art. 769 do CC. No que tange à má-fé, tenho que não restou 

caracterizada nos autos, assim como também não ocorreu o agravamento 

dos riscos, sendo certo que não podem ser estes presumidos pelo 

simples fato de ter ocorrido a transferência sem a devida comunicação. 

Especialmente em relação aos riscos, é cediço que constitui elemento 

preponderante no momento da contratação do seguro, influenciando 

sobremaneira no valor do prêmio, sendo, portanto, direito da seguradora 

ter pleno conhecimento das reais condições de uso e guarda do bem por 

ela segurado. Contudo, conforme já ressaltado, não há comprovação de 

tal agravamento, mesmo porque, embora tenha havido a transferência do 

veículo nos cadastros do Detran/DF, não houve transmissão da posse, já 

que o bem imóvel continuou sendo utilizado como o era anteriormente, pela 

antiga proprietária e contratante do seguro, a Srª Santa Catarina Sabarros 

Martins, e sob as mesmas condições. Para corroborar tal afirmação, há o 

fato do sinistro (roubo do veículo) ter ocorrido na residência daquela, 

conforme se verifica da ocorrência policial de fls. 27/29. Desse modo, não 

tendo a seguradora ré se desincumbido do ônus de comprovar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, entendo devida a 

indenização pleiteada ao novo proprietário do bem, já que a transferência 

do objeto do seguro implicou também a transferência da titularidade 

daquele que deve receber a indenização securitária, até porque na data 

do sinistro ainda estava vigente a apólice e devidamente quitado o prêmio 

(fl. 42). [...]. 7.- Ante o exposto, nega-se seguimento ao Recurso 

Especial”. (STJ, REsp. n. 1169845, Ministro Sidnei Beneti, publicado em 

21/11/2011). “APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE 

VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO COMUNICAÇÃO À 

SEGURADORA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1 – Nos 

termos da Súmula 465 do C. Superior Tribunal de Justiça, apenas na 

hipótese de agravamento do risco a seguradora pode se eximir de pagar a 

indenização em razão da transferência da titularidade do veículo sem a 

sua prévia comunicação. 2 – Seguradora que não obteve êxito em 

demonstrar o agravamento do risco. 3 - Manutenção da r. decisão por 

seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO”. 

(TJSP; Apelação Cível 1084172-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Maria 

Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 31ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 

12/12/2019). Negritei. Há de se ressaltar também que a formalização da 

venda se deu em 9/05/2018 (Id. 14889300), e em 12/05/2018, ou seja, na 

ocasião do sinistro, era a segurada Maria Xavier dos Santos que estava 

na posse do mesmo, conforme boletim de ocorrência apresentado no 

arquivo de Id. 14889365, e não há falar em má-fé do autor por ter narrado 

no BO que emprestou o carro para Maria. Assim, a ré não se desincumbiu 

do ônus de provar o agravamento dos riscos, não podendo estes ser 

presumido pela simples transferência do bem (art. 373, II, CPC). No tocante 

ao pedido do autor de condenação da ré ao pagamento dos honorários 

advocatícios contratuais, o STJ entende que a contratação do advogado 

está inserida no exercício regular do contraditório e da ampla defesa da 

parte, e não constitui ilícito passível de condenação, confira-se: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. 

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal 

Superior, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe 

ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo 

Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, 

art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários 

decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, 

em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do 

condenado" (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 

11/5/2016). 2. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 

886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Negritei. “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação 

dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação 

de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito 

capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista 

estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 2. 

Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). Negritei. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança Securitária 

c/c Perdas e Danos proposta por Thiago Henrique Rondon dos Santos em 

desfavor de Itaú Seguros S.A., para declarar nula e abusivas as 

cláusulas/práticas das Condições Gerais de números 6.3, letra “e”, e 7, 

7.1, letra “b” do contrato de seguro, consequentemente condeno a ré ao 

pagamento da indenização securitária, no valor previsto na apólice, sem 

dedução de franquia, que deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da 

celebração do pacto até o efetivo pagamento[1], acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por ter o autor decaído em parte 

mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO 

CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. 

AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO. CONTRATAÇÃO DO SEGURO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. [...]. 2. Esta Corte tem entendimento de que, nos casos de 

seguro de veículo, a correção monetária tem incidência a partir da 

contratação do seguro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(STJ, AgRg no Ag 1354686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 

Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015). Negritei.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006274-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BLEMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASF ADMINISTRADORA DE SHOPPING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KEILLA MACHADO OAB - MT15359/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Nair Blemer ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Auto Shopping Fórmula, ambas qualificadas nos autos, 

aduzindo que em 15/02/2018, juntamente com sua irmã Nadir Blemer de 

Carvalho, estava no estabelecimento comercial da ré e ao encerrar as 
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tratativas junto a uma das lojas ali instaladas, se dirigiu até a porta de 

saída frontal, mas ela estava fechada em razão do encerramento do 

expediente, então obteve informação de que poderia se utilizar do portão 

nos fundos da loja. Narra que uma Sra. que aparentemente controlava a 

abertura e fechamento do portão dos fundos, o qual visivelmente era de 

veículos, aduziu que o horário para nova abertura seria somente às 

19h30min; que na ocasião a autora informou que não era funcionária e sim 

cliente, mesmo assim foi impedida de sair do local juntamente com sua irmã 

e outros clientes; que os ânimos dos presentes se acirraram; que entrou 

em contato com a polícia noticiando o ocorrido; que foi liberado pela 

direção a saída apenas de um rapaz que estava de muletas, mas ao abrir 

o portão várias pessoas saíram correndo também, e que a autora 

conseguiu sair somente às 19h31min. Requer a procedência da demanda 

para que a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais, em quantia equivalente a cem salários mínimos, bem como 

no pagamento das verbas de sucumbência. A requerida apresenta 

contestação (Id. 13888300), arguindo conexão desta ação com o 

processo de n. 1006303-77.2018.8.11.0041, o qual também tramita nesta 

Vara Cível e é movido pela irmã da autora (Nadir Blemer de Carvalho). No 

mérito, discorre que a passagem para pedestres é reservada na porta 

frontal, que dá acesso para a Avenida da FEB, a qual no dia dos fatos e 

em razão do encerramento do expediente estava apenas encostada, 

devido ao alto índice de furtos e roubos na região, mas a autora poderia 

ter tentado abri-la; que devido a diversas solicitações dos lojistas acerca 

de segurança, resolveu estabelecer horários de fechamento do portão da 

área de saída dos fundos do shopping, destinado a automóveis; que a 

permanência da autora no local não superou 15 minutos; que a ré não 

praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer a improcedência do pedido. Réplica no arquivo de Id. 14100577. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 17379126), ambas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 17921064 e 17926610). É 

o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais promovida por Nair Blemer em desfavor de Auto Shopping Fórmula. 

Considerando os mesmos fatos e para evitar decisão conflitante, 

reconheço a conexão desta ação com o processo de n. 

1006303-77.2018.8.11.0041, o qual também tramita nesta Vara Cível e 

será julgado simultaneamente nesta data. O caso deve ser analisado à luz 

do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). A autora pretende ser indenizada 

por danos morais sofridos, em razão de ser impedida de sair do 

estabelecimento comercial da ré, após o horário de encerramento do 

expediente deste. Verifica-se que a ré afirmou que existe horário de 

abertura/fechamento do portão da área de saída dos fundos do seu 

estabelecimento. Desse modo, resta incontroverso que a autora realmente 

estava impedida de deixar o local, juntamente com sua irmã e demais 

clientes, situação que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, do 

NCPC, confira-se: “374. Não dependem de prova os fatos: I - notórios; II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos 

no processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção 

legal de existência ou de veracidade”. (Negritei). Não bastasse isso, as 

diversas provas/fotos colacionadas pela autora no processo, comprovam 

que ela e outras pessoas estavam em pé e de forma constrangedora 

aguardando a liberação/abertura do portão para que pudessem sair do 

local. Ademais, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, 

II, CPC), acerca da possibilidade de saída da autora por outras vias, até 

porque não cabia a ela tentar abrir a porta frontal, mas sim a requerida a 

disponibilizar a saída correta aos seus clientes/consumidores. Não se 

mostra aceitável que o consumidor seja submetido a tal situação. Compete 

a parte ré as diligências necessárias acerca do funcionamento regular de 

seu estabelecimento e adotar as normas de segurança, sem que isso 

interfira na liberdade de circulação dos consumidores que ali frequentam. 

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a 

esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, 

vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. ( In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Nessa 

circunstância, resta evidente o dano extrapatrimonial suportado pela parte 

autora, consistente no desconforto, ansiedade e significativa angústia 

vivenciada, o que caracteriza abalo à sua honra objetiva, tornando-se 

presumido, pois decorre do próprio fato, e este, não pode passar em pune 

pelo judiciário. Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 

levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Nair Blemer em 

desfavor de Auto Shopping Fórmula, para condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a autora, a título de dano 

moral, que deverá ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento (prolação 

da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso - 15/02/2018 (Súmula 54 do STJ). Condeno a ré ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009446-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI (EXECUTADO)

DANIEL SANTO SCARAVELLI (EXECUTADO)

LUCIANE REGINA PEDROSO SOARES (EXECUTADO)

CONRADO BRUNO SCHWANKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1009446-40.2019 Visto. As partes informam através do id. 27032470 

que firmaram acordo. Desse modo, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, em consequência julgo extinta a presente execução, com fulcro 

nos artigos 924, III e 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se o processo após as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza De Direito
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Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023538-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINETE VENTURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Elinete Ventura da Silva ajuizou Ação Declaratória de 

Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S.A. e MF Agência de Turismo e Viagens Ltda., todas 

qualificadas nos autos, aduzindo que procurou a parte ré em agosto/2016 

a fim de realizar um orçamento de viagem, o qual ficou em R$ 1.069,92, 

mas não concretizou a compra, contudo o seu nome foi negativado nos 

órgãos de proteção ao crédito. Requer a concessão de Tutela de Urgência 

para que seja determinada a exclusão da negativação realizada em seu 

nome e no final, a procedência da demanda, para que seja declarado 

inexistente o débito junto à parte ré, condenando-a ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de 10.000,00, bem como nas 

verbas de sucumbência. A análise do pedido urgente da autora foi 

postergada para aguardar a defesa (Id. 4636742). As requeridas 

apresentam contestação (Id. 5475627 e ), arguindo preliminar de 

ilegitimidade passiva da ré MF, ao argumento de ela é apenas 

representante da CVC. No mérito, discordam da autora de que ela apenas 

requereu orçamento, já que este é elaborado sem qualquer 

documento/identificação do passageiro, o que não é o caso, vez que 

repassou todos os dados pessoais, bancários, etc., realizando a compra 

do pacote de viagem; que a autora desistiu posteriormente por motivos 

pessoais, não concordando com os encargos do cancelamento; que a 

dívida é legítima e a parte ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Réplica no arquivo de Id. 

10803036. Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 

12838340), a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 

12934718) e a autora pleiteia pela produção de prova oral (Id. 12959727). 

É o relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e economia 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação Declaratória 

de Desconstituição de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 

de Tutela de Urgência promovida Elinete Ventura da Silva em desfavor de 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e MF Agência de 

Turismo e Viagens Ltda. No tocante a alegada ilegitimidade do réu MF, 

convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão 

da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no 

evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação 

utilizando-se da cadeia de consumo. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA 

PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a 

decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, 

devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de 

consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo 

passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização 

objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da 

aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que 

autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada 

um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. 

(TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: 

Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. Desse modo, 

rejeito tal preliminar. A autora pretende ser indenizada por suposto dano 

moral sofrido em razão de entender indevida a inscrição do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, já que segundo ela, não firmou contrato de 

pacote de viagem com a parte ré. O caso deve ser analisado à luz do 

código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, 

segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Não obstante as alegações trazidas 

na peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve a 

efetiva celebração do contrato, ou seja, a efetiva contratação pela autora 

do pacote de viagem, pois não trouxe aos autos nenhum documento 

(contrato assinado) ou prova para desconstituir a alegação posta na 

petição inicial (art. 373, II, CPC). A ré não se desincumbiu de seu ônus 

probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não 

pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato 

negativo, já se pronunciou o STJ: “(...) Na colisão de um fato negativo com 

um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 

1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 

- DJe 30/11/2009). Dessa forma, considerando que a ré não comprovou a 

origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do 

serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da 

vítima e de terceiro. É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição 

indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é 

presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo 

necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 

1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag 

nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 

247). Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o 

dano moral a ser indenizado. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TIM CELULAR S/A. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA 

COISA JULGADA NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. 

IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOMENTE EM 

RELAÇÃO AO PLEITO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO "PLANO 

PLURI". PEDIDO INAUGURAL NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NA SERASA QUE NÃO ESTÁ ACOBERTADO PELA COISA 

JULGADA. SENTENÇA CASSADA NO PONTO. MÉRITO. MATÉRIA DE 

DIREITO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA 

PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Estando 

a causa madura, a teor do disposto pelo artigo art. 515, § 3º, CPC/1973 

(art. 1.013, § 3º, NCPC/2015), compete ao Tribunal resolver - efetivamente 

- o mérito dos pedidos formulados. DÍVIDA INEXISTENTE. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS 

DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL. 

PRECEDENTES. A indevida restrição cadastral provoca dano moral in re 

ipsa, vale dizer, independemente da produção de outras provas e da 

comprovação do prejuízo, diante da potencialidade ofensiva que seus 

reflexos causam ao exercício pleno do direito de crédito. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS 

PADRÕES DA CORTE. O juiz, ao arbitrar o valor da indenização, deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da reprovabilidade, 

a teoria do desestímulo, a gravidade e a extensão do dano causado. 

(TJ-SC - AC: 20130365315 São João Batista 2013.036531-5, Relator: 

Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 29/03/2016, Primeira Câmara de 

Direito Público). Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 
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levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. “APELAÇÃO 

- AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA - SISTEMA CALL CENTER - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,000 (CINCO MIL REAIS) - VALOR 

RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

ausência de confirmação dos dados na contratação de linha telefônica 

pelo sistema call center, importa em negligência da empresa e configura a 

falha na prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se 

satisfaz com a demonstração da inscrição indevida no cadastro dos 

órgãos de proteção ao crédito. A fixação da indenização por danos 

morais, no caso em comento, em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem atende 

o princípio da razoabilidade. (Ap, 24836/2011, DES.GUIOMAR TEODORO 

BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/09/2011, Data 

da publicação no DJE 06/10/2011). Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial 

por Elinete Ventura da Silva em desfavor de CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A. e MF Agência de Turismo e Viagens Ltda., para 

declarar inexistente o débito questionado nesta demanda, bem como 

condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados 

pela autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ, 

05/09/2016 – Id. 4505907). Condeno a ré ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que 

exclua o nome da parte Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 

48 horas, relativo à referida inscrição (R$ 1.069,92). Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0055670-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J BENEDITO GONCALVES - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO BENEDITO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 0055670-29.2014 Diante do acordão de id. 25843125, pág. 05/6 a 

25843127, pág. 01 a 03, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento 

n.º 1010978-75.2019.8.11.0000, que decidiu que o crédito oriundo da 

presente ação é concursal, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, na forma do que estabelecem os artigos 924, III e 925 do NCPC, 

devendo, entretanto, ser expedido certidão de crédito a exequente, 

possibilitando a respectiva habilitação junto ao Juízo Recuperacional da 7ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ. Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012559-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO NAVES JUNQUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação de Repetição do Indébito ajuizada por Dúlio Naves 

Junqueira Júnior em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, ambos 

devidamente qualificados, alegando que é usuário dos serviços prestados 

pela requerida (UC 2867419 - natureza comercial, grupo B), e que por 

entender que o consumo estava elevado para os equipamentos utilizados 

no local, contratou um técnico, o qual constatou que o medidor de energia 

estava queimado. Narra que entrou em contato com a ré e esta efetuou a 

troca do equipamento e após isso os valores de consumo reduziram 

consideravelmente. Requer a procedência da demanda para que seja 

declarado excessivo e abusivo os valores cobrados no período de abril de 

2011 a março de 2016 no que ultrapassar a média atual de 100 kwh (cem 

quilowatt hora), condenando a ré ao pagamento da devolução de forma 

dobrada, além das verbas de sucumbência. A parte ré apresenta 

contestação (Id. 9995839), aduzindo regularidade nas cobranças, 

regularidade nas instalações e equipamento de medição de consumo. 

Discorre sobre os reajustes tarifários e requer a improcedência dos 

pedidos autorais. Réplica no arquivo de Id. 11612039. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 12268683), a 

parte autora manifestou no arquivo de Id. 12290054 e a ré no de Id. 

12416693. É o relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Aduz a parte autora 

que é usuária dos serviços da ré e por entender que o consumo estava 

elevado para os equipamentos utilizados no local, contratou um técnico, o 

qual constatou que o medidor de energia estava queimado; que a ré 

posteriormente efetuou a troca do medidor e o consumo do autor reduziu 

consideravelmente, assim, requer que seja declarado excessivo e abusivo 

os valores cobrados no período de abril de 2011 a março de 2016 no que 

ultrapassar a média atual de 100 kwh (cem quilowatt hora), e a ré 

condenada ao pagamento da devolução de forma dobrada. A requerida 

contestou alegando que as argumentações da parte autora não passam 

de meras irresignações, não havendo qualquer prova a corroborar com 

isso. Que os procedimentos adotados gozam de legalidade e regularidade, 

não havendo que se falar em cobrança indevida. Pois bem. Verifica-se 

que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se 

desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores 

cobrados nas faturas discutidas, mormente documento comprobatório do 

regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de 

demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que 

preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a 

situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do 

serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O 

invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Não há qualquer prova de que os valores cobrados 

durante tais períodos foram regularmente faturados pela ré, que mesmo 

intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu o 

julgamento da lide. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO 

DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. 

RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA 

E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA 

MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1204 de 2237



MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. Por 

outro lado, vê-se que o técnico contratado pelo autor atestou que o relógio 

medidor de energia estava queimado (Id. 6107263) e que após a troca do 

medidor o consumo do autor reduziu para 100 kWh, conforme também 

consta no histórico de consumo da fatura do mês 4/2017 (Ids. 6107354, 

6107367 e 6107901), sobre os quais a ré sequer se manifestou, 

apresentando apenas argumentos genéricos. Em relação à repetição do 

indébito, o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor 

nos mostra que: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. (Negritei). A propósito: “APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR 

DESCALIBRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO 

EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – RECURSO 

PROVIDO. - O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção 

à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores 

indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - No caso dos 

autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança 

indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas (a autora 

efetuava o desconto de forma automática na sua conta), não há recusa 

para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro 

dos valores cobrados a maior. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 

1075286-02.2016.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão 

Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018). 

Negritei. Nesse ponto, vê-se pelas diversas faturas colacionadas no 

processo que realmente houve a cobrança e pagamento pela autora 

acerca do serviço de energia elétrica, portanto, o valor pago acerca dos 

mesmos deverá ser devolvido em dobro pela ré, e considerando a sua 

extensão, deverá tal quantia ser apurada em liquidação de sentença, no 

período de abril de 2011 a março de 2016 no que ultrapassar a média de 

100 kwh (cem quilowatt hora). Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar 

excessivo e abusivo os valores cobrados no período de abril de 2011 a 

março de 2016 no que ultrapassar a média de 100 kwh (cem quilowatt 

hora), consequentemente condeno a ré ao pagamento da diferença 

cobrada na forma dobrada, que deverá ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018956-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS MDM LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. TONDIN TRANSPORTES - EPP (REU)

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

WINSTON SEBE OAB - SP0027510A (ADVOGADO(A))

VITOR CAMARGO SAMPAIO OAB - SP385092 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Procedo ao julgamento por se tratar de matéria de menor 

complexidade. Indústria e Comércio de Bebidas MDM Ltda. ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Rápido Transpaulo Ltda. e C. 

Tondin Transportes - EPP, todos qualificados nos autos, alegando que 

atua no ramo de bebidas e refrigerantes e adquiriu em 07.04.2017 

equipamentos para sua unidade fabril, da empresa Zegla, conforme nota 

fiscal n. 48510, os quais foram coletados e colocados pela ré Rápido 

Transpaulo para transporte de Bento Gonçalves/RS ao destino de Porto 

Velho-RO, e ela subcontratou a ré C. Tondin. Narra que a empresa ré 

Rápido Transpaulo vem enfrentando dificuldades financeiras, e seus 

funcionários e agregados paralisaram os serviços, impedindo entrada e 

saída de mercadorias, inclusive a do autor, a qual se encontra no pátio da 

ré C. Tondin, em Várzea Grande/MT, dentro do caminhão do motorista 

Adalberto Sidnei dos Passos, placa OBD-5950, carreta placa MEI-2901, 

acarretando-lhe diversos prejuízos, vez que o aguarda desde 20.04.2017 

e necessita do material para fabricação e desempenho de sua atividade. 

Por afirmar não possuir qualquer responsabilidade entre a celeuma das 

requeridas, requerer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado as requeridas a entregarem a mercadoria da autora, com 

auxílio de reforço policial se necessário. No mérito, pleiteia a procedência 

da demanda para que a parte ré seja condenada ao pagamento de danos 

materiais, sendo R$ 427,87 pelo frete pago às rés, R$ 500,00 a ser pago 

para a nova transportadora para entregar a mercadoria no destino (Porto 

Velho-RO), e R$ 2.500,00 acerca dos honorários contratuais do 

advogado, além das verbas sucumbenciais. A parte autora desistiu do 

pedido de dano moral (Id. 8306667). O pedido de tutela de urgência foi 

apreciado e deferido (Id. 8336103). A ré Rápido Transpaulo apresenta 

contestação (Id.9630944), requerendo a suspensão do processo por 180 

dias por se encontrar em recuperação judicial; levanta preliminar de falta 

de interesse de agir da autora, ao argumento de que a ré entregou a 

mercadoria, cumprindo com sua parte na obrigação. No mérito, repete a 

alegação de efetivamente entregou a mercadoria, devendo ser afastado o 

pedido de dano material, e que o prazo só não foi cumprido em razão da 

culpa exclusiva da corré C. Tondin. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência dos pedidos, mas em eventual condenação, que o valor 

fixado não seja superior à R$ 1.000,00. A parte autora peticionou, 

informando que gastou R$ 500,00 para o pagamento das chapas para 

descarregar o caminhão, R$ 1.800,00 de despesas com as diligências 

para a condução de oficial de justiça para a intimação das empresas e 

diligência junto a Sefaz para emissão de Nota Fiscal e o valor de R$ 

455,00 para o pagamento do frete junto a Eucatur para levar o 

equipamento até a cidade de Porto Velho, totalizando R$ 2.755,00, 

elevando o valor do prejuízo e da causa para R$ 6.182,87 (Id. 9641013). 

Na ocasião da audiência de conciliação, as rés se propuseram a analisar 

a proposta da autora de receber o valor de R$ 6.182,87 para findar o 

processo (Id. 9645877). Réplica no arquivo de Id. 9788292. A corré C. 

Tondin também apresenta defesa (Id. 9928342), levantando preliminar de 

ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui qualquer vinculo 

com a autora, mas sim com a corré Transpaulo, a qual a contratou para 

transportar a mercadoria da autora do Rio Grande do Sul até Cuiabá/MT, e 

não até Porto Velho/RO. No mérito, discorre sobre a excludente de 

responsabilidade, aduzindo que ao chegar nessa Capital, ficou impedida 

de descarregar a mercadoria em razão de problemas internos da ré 

Transpaulo e que ajuizou ação judicial para solicitar autorização para 

entregar as mercadorias dos seus respectivos proprietários. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência dos pedidos, com a 

condenação da parte autora nas verbas de sucumbência. Intimada (Id. 

11658785), a parte autora deixou de apresentar impugnação à 

contestação da ré C. Tondin (Id. 13772170). Intimadas as partes a 

especificarem as provas (Id. 13772497), elas se manifestaram nos 

arquivos de Ids. 13817859, 13923087 e 13945933. É o relatório. Decido. 

Consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização 

por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Indústria 

e Comércio de Bebidas MDM Ltda. em desfavor de Rápido Transpaulo 

Ltda. e C. Tondin Transportes – EPP. Primeiramente, convém registrar que 

não sendo a parte autora a destinatária final do produto, não pode ser 

aplicado no caso o Código de Defesa do Consumidor. No mais, por se 

tratar de ação de conhecimento e não de execução, descabe o pedido da 

ré Transpaulo de suspensão do feito por 180 dias por se encontrar em 

recuperação judicial. No que tange ao interesse processual, sabe-se que 

esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua 

carência (art. 485, VI, do NCPC). O acesso à justiça é uma garantia 
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constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” 

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de 

apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da 

parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de 

socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, 

deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à 

respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. Com relação à 

preliminar suscitada, a legitimidade – que também é uma das condições da 

ação (art. 18º e também art. 485, VI, do NCPC) – não se confunde com o 

próprio mérito. Ela se restringe a uma análise superficial acerca da pessoa 

que o autor da ação aponta como devedor da satisfação de sua 

pretensão e de quem aponta como titular do direito correspondente à 

providência judicial que pede, sendo analisada em tese. No caso em 

apreço, o fato da corré C. Tondin ter sido subcontratada para o transporte 

da carga não lhe retira a legitimidade para responder a demanda, até 

porque era ela quem estava na posse da mercadoria da autora. Desse 

modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Ressalte-se que vige no 

direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo 

que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade 

propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato. 

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante 

do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre 

as partes. Confira-se a normativa legal do Código Civil: “Art. 421. A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. Quanto à responsabilidade civil, o artigo 186 do 

Código Civil estabelece que Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E ainda, o artigo 926 do 

mesmo código dispõe que Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do 

dever de indenizar é necessária a presença simultânea de três elementos 

essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo 

ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o 

prejuízo da vítima. É Cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

incisos V e X, assegura o direito à imagem das pessoas, bem como a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, resguardando, 

para tanto, o direito à indenização pelo dano material ou moral resultante 

de sua violação. Resta incontroverso que realmente foi coletado pela ré 

Rápido Transpaulo (Id. 8183850 e 8183770), a mercadoria que a autora 

adquiriu da empresa Zegla Ind. (Id. 8183833), para transporte de Bento 

Gonçalves/RS ao destino de Porto Velho-RO, e ela subcontratou a ré a C. 

Tondim, sendo conduzido pelo motorista Adalberto Sidnei dos Passos, no 

veículo de placa OBD-5950 MEI-2901, conforme consta nos documentos 

de Ids. 8183852 e 8183788. Ao contrário do que alega a ré C. Tondin, de 

que foi subcontratada para transportar a mercadoria da autora do Rio 

Grande do Sul até Cuiabá/MT e não até Porto Velho/RO, nos documentos 

de Ids. 8183852 e 8183788 constam como destino justamente a cidade 

Porto Velho/RO, assim, não há falar em excludente de responsabilidade, 

até porque a ré não apresentou qualquer documento/contrato de que 

deveria entregar a mercadoria em Cuiabá/MT (art. 373, II, CPC). Também 

não há falar em cumprimento do contrato pela ré Rápido Transpaulo, já que 

o destino da entrega da mercadoria era a cidade Porto Velho/RO e não 

Cuiabá/MT. A autora não pode suportar o prejuízo do empecilho de entrega 

pelas situações internas enfrentadas pelas rés, restando configurada a 

falha na prestação do serviço, resta o dever de indenizar. No tocante ao 

dano material, é de se registrar que ele deve ser comprovado, assim 

vê-se o pagamento pela autora de R$ 500,00 para descarregamento das 

chapas e R$ 455,00 para nova transportadora finalizar a entrega – 

Eucatur (Id. 9641017), portanto, tais quantias deverão ser restituídas pelas 

requeridas. Por outro lado, analisando o documento de Id. 8183792 

observa-se que consta a informação de que o valor de R$ 427,87 acerca 

do serviço contratado da parte ré seria “a pagar” e a autora não 

apresentou qualquer documento demonstrando que tal importância foi 

posteriormente paga às requeridas; o recibo no arquivo de Id. 9641018, no 

valor de R$ 2.300,00 foi emitido pelo patrono da autora, o qual descreveu 

que seria para pagamento do descarregamento das chapas e este já está 

citado acima; diligência do oficial de justiça para intimação das empresas e 

junto a Sefaz para emissão de nova nota fiscal, mas não comprovou os 

mesmos (com exceção das custas e despesas processuais pagas na 

ocasião da distribuição do processo – Id. 8201769). No tocante ao pedido 

do autor de condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios 

contratuais, o STJ entende que a contratação do advogado está inserida 

no exercício regular do contraditório e da ampla defesa da parte, e não 

constitui ilícito passível de condenação, confira-se: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS PERDAS E DANOS. SÚMULA 

83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal 

Superior, por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que "cabe 

ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo 

Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, 

art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários 

decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, 

em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do 

condenado" (EREsp 1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 

11/5/2016). 2. Agravo interno improvido”. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 

886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Negritei. “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 

SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação 

dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da contratação 

de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito 

capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista 

estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. 2. 

Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 07/02/2019, DJe 13/02/2019). Negritei. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Indústria e Comércio de Bebidas MDM Ltda. em desfavor de Rápido 

Transpaulo Ltda. e C. Tondin Transportes – EPP, para confirmar a decisão 

de tutela de urgência, no sentido de determinar as requeridas a 

entregarem a mercadoria da autora (Id. 8336103), e condenar a parte ré 

ao pagamento de R$ 955,00 a título de danos materiais, que deverá ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir do desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as 

partes em 50% do pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em R$ 2.000,00, com fundamento 

no artigo 85, § 2º c/c 8º, do NCPC. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0034260-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ORMOND (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA SILVA DUTRA (RÉU)

 

Certifico que o Processo nº 0034260-41.2016.8.11.0041 – Classe: 

MONITÓRIA (40) - originariamente físico, foi digitalizado nos termos das 

Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 10ª VARA CÍVEL 
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DE CUIABÁ.

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1054138-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036539-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036539-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial realizado em sessão de conciliação, 

requerendo o que entender de direito. Ainda, proceda sra. gestora a 

alteração no sistema, fazendo constar o novo patrono da parte requerida, 

conforme pugnado. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026516-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONATO MARTINS DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARLEI BENEDITA SOARES BARBOSA (AUTOR(A))

MARLENE BENEDITA SOARES BARBOSA (AUTOR(A))

MARLY BENEDITA SOARES BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO GUSMAO SILVA (AUTOR(A))

ARLETE SENA BARBOSA (AUTOR(A))

BENEDITA BRANDAO AVILA (AUTOR(A))

ODILIA SOUZA DE PAULA (AUTOR(A))

BEDINO PIRES GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA COSTA MAGALHAES GONCALVES (AUTOR(A))

VANDERLEIA GUERRA DA SILVA (AUTOR(A))

TITO ANTONIO CORREA (AUTOR(A))

JANAINA GONCALVES (AUTOR(A))

ALBERTINO NUNES DE PAULA (AUTOR(A))

ROSA MARIA RODRIGUES DE PADUA ANDRADE (AUTOR(A))

ANTONIO DOMINGOS DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos das 

referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017037-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ASSUNCAO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032889-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLUCIO PAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030157-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EUGENIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSON HENRIQUE MOTA OAB - MT24008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (RÉU)

ANDREA ROLEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos das 

referidas defesas, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035719-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. F. D. M. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA FELIX DE MELO OAB - 029.440.291-85 (REPRESENTANTE)

JEFERSON VANDERLEI GEISS OAB - MT16818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031560-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU POMPEU DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AMORIM REIS OAB - MT12931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA (RÉU)

JURACY FERREIRA CUNHA (RÉU)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos - Id n. 23981529, 

impulsiono o feito para proceder a intimação da parte Requerente, para, no 

prazo de cinco dias, manifestar nos autos, pleiteando o que entender de 

direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018586-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO GOMES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARICLEI EDUARDO CINTRA OAB - MT0010139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO MAXIMO GOMES DE SANTANA (REQUERENTE)

 

Diante do teor da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025308-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINOR ALVES FERRERIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MOREIRA COSTA (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1032619-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVAL PIRES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF OAB - MT23782/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA PEREIRA (RÉU)

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1044859-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1034248-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA CUNHA CALMON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - MT8151-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OCUPANTES (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo LEGAL, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000260-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARQUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)
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PJE 1000260-90.2019.8.11.0041 Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE 

AUDIÊNCIA prevista no artigo 334 do CPC, através de acesso ao sistema 

da Central de Conciliação para o dia 26/05/2020, às 08 h 30 , tendo em 

vista atender os requisitos inseridos na Ordem de Serviço 001/2019 

Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042805-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERUSE GUEDES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045574-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045890-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI VIEGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046631-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANETE BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045133-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NINOR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035299-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1024638-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024457-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024872-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTHINA JACOMELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020041-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON SOARES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020024-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019121-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA GONZAGA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020517-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO TRIGUEIROS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 
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quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008072-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA LEMES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005770-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HIAGO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006040-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUCAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que as 

partes Requerente e Requerida, mesmo devidamente intimadas em 

audiência de conciliação, para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

deixaram transcorrer "in albis" o prazo determinado. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023810-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SODRE ANDRADE OAB - MT15173/B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT7344-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021862-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FILHO VIEIRA PALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO OAB - MT8231-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO VEICULAR E SERVIÇOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021821-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL MARTINS EVANGELISTA (REU)

NILTON RAMOS PEREIRA (REU)

 

Diante do teor da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000433-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA DE SOUSA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TIMM KOHLHASE DOS SANTOS (REU)

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA OAB - MT7149-B 

(ADVOGADO(A))

 

Diante do teor da ata de audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022265-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO BALABAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE (REU)

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (REU)

LISE LAURA GODOY DE CAMPOS (REU)

ESPÓLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS (REU)

NILDA GODOY DE CAMPOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS OAB - MT14442-B 

(ADVOGADO(A))

 

Diante da informação do AR juntados aos autos - referente aos 

demandados NILDA GODOY DE CAMPOS e GONÇALO DOMINGOS DE 

CAMPOS NETO, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, no prazo de cinco dias, manifestar nos autos, 

pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008235-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725-O (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HANAA JAMEL KARAWI (REU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025508-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA - ME (REU)

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa e contestar a reconvenção proposta pela demandada 

ELAINE CAVALCANTE PEREIRA, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009033-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VICENTE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034689-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. T. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037154-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAKTON FERNANDO CAMPOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037154-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por MAKTON FERNANDO CAMPOS DE ARAUJO, em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 22/02/2019, às 09:36 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1057398-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KROHLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Possuidor/Morador do Apto 1002 Bloco B do Ed. Verona (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009598-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SOUZA BARROS (AUTOR(A))

EVANY VIEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

PEDROSA SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JUSCILEIA LUCIA DE BARROS (AUTOR(A))

ANDERSON VILLA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009062-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010527-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FLAVIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026598-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025548-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONNY FRANK RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, manifestou-se intempestivamente quanto ao laudo 

pericial. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011244-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STAEL ANTONIA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 
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manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027660-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR BRUNO CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008740-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO DE LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008710-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI SOUZA GENEROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027477-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010261-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023792-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI RIBEIRO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011478-18.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026276-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENY RAMOS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027804-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYNSON BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011047-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN LUCAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008652-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010420-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA MARCIA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010959-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTON OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 
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parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010457-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN HENRIQUE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010441-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL MANOEL DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025427-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACY SEVERIANO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010104-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026663-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHIELLY MARIA DA CRUZ RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005597-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CASTRO MESSIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026028-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 
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conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010840-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ASSIS BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011534-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CATARINO AGUIAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011796-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEI APARECIDO DE OLIVEIRA FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010974-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBERVAL NUNES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011044-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE LARA BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação da parte autora, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte demandada para, no prazo de quinze dias, 

manifestar-se nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012227-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DANIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026325-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027741-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDA BATISTELA PONTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027741-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 03/06/2020, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes. Considerando a manifestação de id nº 

27516358, intime-se o perito para, prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

a respeito da discordância dos valores apresentados para a proposta dos 

honorários periciais. Com a resposta, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002101-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE DEUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002101-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do laudo pericial (ID – 15945428) requerendo o que entender de 

direito. Ainda, Considerando a juntada do laudo pericial e tendo em vista o 

comprovante de depósito, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do Perito. Após o cumprimento, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000752-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1000752-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a inércia da parte autora, determino, que se intime 

pessoalmente e via DJE a parte autora para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o requerido nos 

termos do § 6º do art. 485 do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043948-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043948-05.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 26361383, determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014603-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GUIMARAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIOGO DE ALMEIDA DIANA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014603-62.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente da decisão. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Cumpra-se conforme determinado na decisão ID 27165612. 

Aguarda-se o julgamento do recurso do agravo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito Ofício 

nº 144/2019 Cuiabá, 16 de dezembro de 2019. A Sua Excelência a 

Senhora Desembargadora Marilsen Andrade Addario DD. Relatora do 

Agravo nº 1018461-59.2019.8.11.0000 Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso Cuiabá - MT Assunto: Informações Senhora 

Desembargadora, Reportando-me a solicitação de Vossa Excelência, 
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informo que se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

promovida MARCOS GUIMARAIS em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Cumpre-me informar que em sede de juízo de 

retratação a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos. 

Igualmente esclareço que não foi cumprido o art. 1018, caput e § 2º do 

Código de Processo Civil. Era o que me cumpria informar. Renovo nesta 

data, protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000771-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1000771-54.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando detidamente o presente feito, verifica-se a ausência de pedido, 

bem como da Petição Inicial. Desta forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034073-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1034073-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013998-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1013998-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007597-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR RAMOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007597-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 9170061, requerendo o que entender de 

direito, ante a inexistência de laudo pericial nos presentes autos Após, 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018858-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018858-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao contido no ID. 18430117, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, junte o respectivo laudo pericial, bem como 

manifeste requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026379-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO BAUDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT16448-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026379-59.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora c, determino que se intime a parte 
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requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se requerendo o 

que entender de direito,. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005276-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERRY ADRIANE ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005276-93.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019741-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZRAINE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019741-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023872-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATHAN WILLIAM MARQUES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1023872-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação, determino que se intime 

a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017312-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017312-36.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 21948443, requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042387-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL GEANINE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES OAB - MT5652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1042387-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044377-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CONRADO APRIGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044377-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestarem-se 

a respeito do contido no ID – 19635586 requerendo o que entender de 

direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033716-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LARA PINTO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033716-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da manifestação das partes, designo audiência de conciliação para 

20 de março de 2020 às 16:30 horas. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035229-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MOLINA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT10886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ SENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA DO PRADO PINTO OAB - MT27131/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027309-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121587 Nr: 19522-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLLAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA COMERCIO DE CAMINHÕES E 

REVESTIMENTOS LTDA - ME, CINTIA CRISTINA CAPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT, WILLIAN PREHL - OAB:12.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, CLAYTON APARECIDO CAPARROS 

MORENO - OAB:10.016/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13.028

 Certifico que, entrei em contato com o Dr. FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS OAB/MT-14738-A, por telefone. Desta forma, INTIMEI o advogado 

a DEVOLVER os autos em cartório até o final do expediente, uma vez que 

fez carga 11/10/2019, nos termos do art. 107 e art. 234, do NCPC.

Celia Mendes S. Carneiro- Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149668 Nr: 31575-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA, WALMIR ROBERTO DE 

OLIVEIRA, WANDERLY APARECIDA DE OLIVEIRA, WALTER ANASTACIO 

DE OLIVEIRA CURADO, VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA, 

WANDERLUCE CÁSSIA DE OLIVEIRA SILVA, WILMA LÚCIA DE OLIVEIRA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 634/636 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado, 

acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1275366 Nr: 75-06.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Antecipação Liminar da Tutela Obrigacional Cumulada com 

Danos Morais ajuizada por Ana Maria Cesar Resende Carvalho em face de 

Unimed Cuiabá, confirmando a liminar de fls. 22/23, a fim de determinar que 

a requerida custeie, autorize e assegure a aplicação na autora do 

medicamento injetável CONSENTIX 150G conforme solicitado pelo 

médico.Condeno a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno, ainda, a ré ao 

pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do CPC.Transitado em julgado, não havendo manifestação, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1184599 Nr: 45356-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK - OAB:6069/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, Lyvia Christina Miranda Pedroso - 

OAB:19654/O-MT

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Restituição de 

Valores com Pedido de Danos Morais e Materiais com Tutela de Urgência 

ajuizada por Beatriz Meira Pereira em desfavor de Banco Itaucard S/A. 

Cesso a eficácia da liminar concedida na decisão de fls. 27/29.Condeno, 

ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno 

suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973737 Nr: 11099-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRELLA DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA 

IMOBILIÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Arthur Edmundo de 

Souza Rios Júnior - OAB/GO 24.250 - OAB:, TAMIRIS BATISTA 

ANGELO DA SILVA - OAB:17858/O

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia.

Cumpra-se conforme determinado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1146350 Nr: 30143-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA APARECIDA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc. (...) Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/ Pedido de 

Tutela Antecipada e C/C Pedido de Reparação de Dano Moral ajuizada por 

Isa Aparecida de Medeiros em desfavor de Centrais Elétricas 

Matogrossenses Energia S/A (Energisa) para:a)desconstituir a dívida 

existente na UC nº 6/310979-0, referente a fatura de R$ 7.280,83 (sete mil 

duzentos e oitenta reais e oitenta e três), bem como da fatura de R$ 

1.878,91 (hum mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e um 

centavos).b)condenar a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas e necessárias anotações.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1162968 Nr: 37165-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUROCIRURGIA DO CENTRO OESTE SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA, RENATA SIQUEIRA BORGES, BRUNO REGIS PRADO 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM S/A, TIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36.814-A/GO

 Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela parte autora e 
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ressalto que eventual discordância com a decisão proferida deve ser 

questionada por meio do recurso previsto na legislação processual, bem 

como a reiteração de petições já analisadas ocasionam o atraso na 

prestação jurisdicional.Intime-se a parte acerca do indeferimento e, após, 

com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1071287 Nr: 55963-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BENEVIDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão às fls. 115/126.

Cumpra-se conforme determinado às fls. 115/126.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Mantendo-se inerte, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1102555 Nr: 11561-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARAI M. DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9822

 Posto isto, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

os pedidos formulados na Ação de Despejo por Falta de Pagamento 

Cumulado com Pedido Liminar de Tutela da Evidência C/C Cobrança de 

Alugueres ajuizada por Excetis Administração e Participação S/A – Em 

Recuperação Judicial em face de Jussaraí M. da Silva & CIA LTDA. 

a)Declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes por 

descumprimento da cláusula contratual com previsão de sanção 

rescisória.b)Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 73.988,64 

(setenta e três mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), sobre os quais incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada mensalidade, juros de mora de 1% ao 

mês.c)Condenar a Requerida nas custas processuais e honorários 

advocatíc ios,  que f ixo em 15% sobre o valor da 

condenação.d)Prejudicada a ordem de despejo, haja vista que o Autor já 

se acha na posse do imóvel locado.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1149668 Nr: 31575-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA, WALMIR ROBERTO DE 

OLIVEIRA, WANDERLY APARECIDA DE OLIVEIRA, WALTER ANASTACIO 

DE OLIVEIRA CURADO, VANDERLEY HONORATO DE OLIVEIRA, 

WANDERLUCE CÁSSIA DE OLIVEIRA SILVA, WILMA LÚCIA DE OLIVEIRA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar a respeito do 

pagamento voluntário da condenação juntada aos autos, requerendo o 

entender de direito.

Lucas Lopes Sampaio - Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958556 Nr: 4193-30.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEALDO NEVES MENDONÇA, MARIA VILMA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIR GARAY PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do resultado da busca realizada, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da para autora para, no prazo de cinco dias, manifetar nos 

autos, no prazo de cinco dias. Era o que me competia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1436285 Nr: 16769-16.2019.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO DIAVAN DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ROSA JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da análise dos documentos anexados ao processo e, conforme 

certidão às fls. 56, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Apensem-se aos autos de nº 53148-92.2015.8.11.0041 (cód. 1064985).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004663 Nr: 25393-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON THIAGO DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:, Dr.ª Daniela Cristina Vaz Patini - OAB/MT 

11.660 - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:8.123, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida às fls. 396 e 397/401, 

intime-se o perito para, prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito 

da discordância dos valores apresentados para a proposta dos 

honorários periciais.

Com a resposta, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1097477 Nr: 9469-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CONCEIÇÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de 

Tutela Específica de Urgência C/C Dano Moral ajuizada por Fernanda 

Conceição Ribeiro em face de Anhanguera Educacional Ltda 

para:a)Condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ)b)Em razão da sucumbência mínima do autor, 

condeno o réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, do CPC.Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1109360 Nr: 14438-66.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWZ, SILVANIA WEISEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Reclamação ajuizada por B. W. Z., representada por Silvania Weisemann 

em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A a fim de :1.Condenar a 

requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). 2.Condeno-a, ainda, com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1138664 Nr: 26870-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

MARINHO FERREIRA - OAB:17854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada por 

Margareth dos Santos em face de Banco BMG S/A para:a)Condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). b)Condenar o requerido pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. P. R. I. C.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129819 Nr: 22945-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME, NELSON SOUSA 

SILVA, VILSO PEREIRA DE CRISTO, ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12.029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON SOUZA SILVA ME, CNPJ: 

10716966000183 e atualmente em local incerto e não sabido VILSO 
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PEREIRA DE CRISTO, Cpf: 66105900953, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de Execução interposta pelo 

exequente visando receber dívida referente a um instrumento particular de 

acordo extrajudicial - confissão de dívida firmado em 23/03/2016 com a 

parte executada. O valor total da dívida somava dez mil reais sendo ele 

pactuado em dez parcelas com a primeira a vencer em 01/04/2016. Ocorre 

que a executada pagou somente duas parcelas e nada mais. E assim 

atualizada a dívida na data da distribuição do processo soma ela a quantia 

de nove mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos. Requer 

procedência do pedido.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$9.131,95 - Valor 

Atualizado: R$9.131,95 - Valor Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando as tentativas infrutíferas de 

localização da parte requerida, defiro o pedido e determino a citação por 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante as observâncias e 

advertências legais.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAISA IZABEL SADDI 

ORNELLAS DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Amanda Andrade de Toledo Perri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1137663 Nr: 26405-11.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJCDS, DALIANA BRITO DA SILVA, GENETI BRITO 

CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280, FABIO FERREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 13280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 124/126.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1023853 Nr: 33826-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ARLINDO VALMORBIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 128/131.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088149 Nr: 5283-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA KAROLINE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 142/145.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975843 Nr: 12070-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: JONAS VIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 128/131.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 974321 Nr: 11309-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBO ASSESSORIA MOVELEIRA, THAIS 

BARBOZA DE OLIVEIRA, ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI, 

MARCIA CRISTINA SAGIORATTO MOLLINA, DIEGO BARBOZA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1123971 Nr: 20410-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

ELDEMAR LUIZ TONIAL, TMS CONSTRUTORA LTDA, BRISAS DA 

CHAPADA CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ADEMAR COELHO DA SILVA - OAB:14948/O, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB: 22451/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/c Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Liminar proposta 

por Rogério Ramos Varanda contra Brisas da Chapada Construtora LTDA.

As partes formularam um termo aditivo de acordo conforme fls. 477/480, 

requerendo a homologação do mesmo e também a sua extinção.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o termo 

aditivo do acordo celebrado entre as partes conforme fls. 477/480, via da 

qual compuseram para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120809 Nr: 19126-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALYCE DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT, CARLA CRISTINA CEZARIO - OAB:22464/0 OAB/MT, 

Renata Silva Costa Salci - OAB:22569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - OAB:000/D

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação Condenatória – Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Alyce da Silva Albuquerque em face de Univag Centro 

Universitário de Várzea Grande para:a)Condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). b)condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, R$ 1.676,00 (mil seiscentos e setenta e 

seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da 

citação.c)Condenar o requerido pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973331 Nr: 10881-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16.524/O, LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA

LUIZ GUSTAVO SOARES CINTRA SENA - OAB:17790

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DA SILVA 

CAVALCANTE - OAB:24.923 DF
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 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Outrossim, impulsiono 

estes autos para intimar a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 979443 Nr: 13819-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA GLASER BRUM BORACZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA, PRISCILA REZENDE SANTOS BERNADINO, TBO ASSESSORIA 

MOVELEIRA, MARCIA CRISTINA SAGIORATTO MOLLINA, DIEGO 

BARBOZA DE OLIVEIRA, THAIS BARBOZA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965047 Nr: 6943-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - 

OAB:17209/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo legal, realizar o depósito dos valores correspondentes aos 

honorários periciais.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967665 Nr: 8083-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ARDENGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da 

designação de perícia para o dia 23 de janeiro de 2020, às 10:30 horas, a 

ser no consultório médico localizado na rua 24 de Outubro, 827, sala 08, 

Galeria 24 de Outubro, Bairro Popular, Cuiabá-MT.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 953511 Nr: 1779-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DOS TRABALHADORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16.290/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista 

que não foram esgotadas as buscas de bens em nome da parte 

executada.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1079416 Nr: 1146-14.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CRESTANI VARELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATURE FOMENTO MERCANTIL S/A, TERRA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, TRANSMAXIMA 

TRANSPORTADORA MARACAI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Nelson José Gasparelo - 

OAB/MT 2.693-B - OAB:, Dr. Paulo Ricardo Godoy - OAB/MT 21.445 - 

OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão às fls. 131, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087399 Nr: 4917-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DO CARMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das partes, para no prazo de 5 dias, manifestarem- se sobre a 

proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966358 Nr: 7548-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENIL ALBERTINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a juntada positiva da pesquisa RENAJUD, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da requerente para dar 

andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003554 Nr: 24952-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELLES BISPO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A DOMINGUES - EPP, LINDOMAR ALMEIDA 

DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNÉIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos embargos monitórios de fls. 64/65, conforme § 5º, do art. 

702, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1055310 Nr: 48913-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS JORGE DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO SEBALHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação às fls. 184/197, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 752766 Nr: 4632-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDAMIR CRUZ DE ALMEIDA SOUZA, 

COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT, MARY MÁRCIA GONÇALVES DA SILVA 

COSTA MARQUES - OAB:6.386/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI AUXILIADORA 

PEDROSO CORRÊA - OAB:7165B

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968178 Nr: 8348-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL KARREIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DO PRADO AMARAL - 

OAB:21693/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:17761-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação da parte autora às fls. 189 e a atualização 

do endereço da parte autora, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

27/05/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da 

parte autora, da parte requerida, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol.

 Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993144 Nr: 19948-94.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CLAUDY MARIANO ORTIZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a proposta de 

honorários efetuada pelo perito nomeado judicialmente encontra-se de 

acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão 

pela qual homologo o valor apresentado às fls. 328/329.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 286/288.

Aguarde-se a realização da prova pericial.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995095 Nr: 21045-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18.229, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de 15 (quinze dias), manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988978 Nr: 18063-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILZA ROMANA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, FELIPE 

MOTA GAUDENCIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

CARLOS EDUARDO P. BRAGA - OAB:12.572/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo comum, de 15 (quinze dias), manifestarem-se sobre o laudo técnico 

pericial juntado aos autos, bem como seus assistentes técnicos, se 

indicados.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 990096 Nr: 18550-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO, MARIA DOS 

SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON LEITE LUCAS PEREIRA, OESTEMIX 

CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE OLIVEIRA - 

OAB:21304/O, YANÁ GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495

 Certifico que, por erro material constou na decisão data de audiência de 

instrução diferente daquela agendada pelo gabiinete motivo pelo qual 

procedo a retificação para constar data e horário correto para o dia 

26/05/2020 as 14h00 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961917 Nr: 5653-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIRUS TRANSPORTES LTDA, fábio de oliveira 

costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:OAB/SP 238.994, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE 

- OAB:178.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK SHARON DOS 

SANTOS - OAB:14.712/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159060 Nr: 11187-60.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR PRESIDENTE DA CEPROMAT - 

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANOEL ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:242.313/SP, MARIANA JURADO GARCIA GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:302668 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LONGO TORRES - 

OAB:13922, ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - OAB:14.611/MT, 

FERNANDO PEREIRA SANTOS - OAB:18948-B, JESSICA CAROLINA 

OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - OAB:15.330/MT, MARINA LIMA RASSI - 

OAB:16097

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o bloqueio juntado nos autos a fls 

311/312, requerendo o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112432 Nr: 15691-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCLIN CENTER MÉDICO DIAGNÓSTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILE COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA, CARLOS RIBEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TURCATO - 

OAB:8127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:OAB/MT 10.833

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

requerente para dar andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113244 Nr: 16003-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO PAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMR SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA, 

GERSON MANOEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4637 Nr: 4118-50.1999.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariesi Corrêa Ibanêz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jossimar Lemos da Silva Ibanêz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DÁLIA JÚNIOR 

- OAB:1602-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEVERTON RIBEIRO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 4118-50.1999.811.0041, 

Protocolo 4637, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9112 Nr: 2626-86.2000.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jossimar Lemos da Silva Ibanêz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariesi Corrêa Ibanêz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEM NOME - OAB:2330-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEVERTON RIBEIRO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2626-86.2000.811.0041, 

Protocolo 9112, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12473 Nr: 8570-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORRÊA, Jossimar Lemos da Silva 

Ibanêz

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁLUA GAZALI - OAB:6278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEVERTON RIBEIRO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 8570-69.2000.811.0041, 

Protocolo 12473, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323511 Nr: 24556-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA DE CARVALHO - 

OAB:8562/MT, NPJ - UNIC BARÃO - OAB:000/AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GRACIELLY ALVES 

CUNHA, para devolução dos autos nº 24556-19.2007.811.0041, Protocolo 

323511, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732645 Nr: 28839-46.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAYLA VARELA 

SHIMADA, para devolução dos autos nº 28839-46.2011.811.0041, 

Protocolo 732645, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002182 Nr: 24338-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STANLEY OLIVEIRA RIBEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005010 Nr: 25535-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido e determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

5.380,48 (cinco mil trezentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) 

das contas bancárias da parte executada Rogério Pereira Silva (CPF nº 

690.182.941-87) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte executada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda 

subsiste indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989050 Nr: 18091-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOPNEU RECICLAGEM DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT, JOÃO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FERREIRA VITORINO - 

OAB:14327-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1274724 Nr: 29276-77.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME SIQUEIRA LOPES, CHRISTIANO LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:16.191 O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para 

no prazo legal, esclarecer a juntada de petição de fls. 215, uma vez que 

esta foi protocolizada via PEA e direcionada a 5ª vara cível da Comarca de 

Cuiabá/MT.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965753 Nr: 7290-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO CAMILO DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY REICHERT SEIBEL 

BARCELLOS - OAB:80101/RS, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - 

OAB:56.630 RS, PAMELA GOULART FREITAS DOS SANTOS - 

OAB:105703/RS, Pierre Tramontini - OAB:16231/DF

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

apelada/requerida para, em quinze dias, apresentar as contrarrazões ao 

recurso interposto pela requerente..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988980 Nr: 18065-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIBON TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:16221-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcelo de Andrade 

Zagonel - OAB/MT 11.504 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogado do 

exequente para dar andamento no feito, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 992419 Nr: 19610-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOR CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E 

LIMPEZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007716 Nr: 26673-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPANSAO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA COELHO MARTINS, LUIZ 

ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - 

OAB:24.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado 

juntado aos autos.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015416 Nr: 29883-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS GOMES DE SIQUEIRA, CLAUDECIR 

ROQUE CONTREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública- CUIABA - 

OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo de cinco dias, requerer o que entender de direito.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 967730 Nr: 8124-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELY BERGO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls. 113/118, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984247 Nr: 16062-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECESIO GONÇALVES MANÇO NETO, TEREZINHA DAS 

MERCES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ISABEL FORTES DE PINHO, JOÃO 

FORTES DA SILVA, MANOEL DA CRUZ PINTO FIGUEIREDO, FRANCISCO 

PINTO DE FIGUEIREDO, ESPOLIO DE ARGEMIRA DE CAMPOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON TANAKA GOMES 

FERNANDES - OAB:11490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O/MT, UNIC II - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA II - OAB:

 Certidão

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970433 Nr: 9502-32.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER GONÇALVES, AUZENI BATISTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIPLES LTDA, HENRIQUE MACIEL CARMO DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de AGENDAR NOVA DATA DE AUDIÊNCIA prevista no artigo 

334 do CPC, através de acesso ao sistema da Central de Conciliação para 

o dia 26/05/2020, às 09h00, tendo em vista atender os requisitos inseridos 

na Ordem de Serviço 001/2019 Gabinete da 11 vara cível de Cuiabá – MT.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032709 Nr: 37932-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, VERINHA R. DE OLIVEIRA 

COMERCIO E SERVIÇOS ME, VERINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Certifico que houve erro material na decisão de fls. 390, constou: 

"Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 247/05/2020 às 15:00 horas", assim, nos termos da 

legislação vigente e da Ordem de Serviço 01/2017, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar as partes da designação da audiência de 

Instrução para o dia 27/05/2020 às 15:00 horas.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969874 Nr: 9280-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NILTON SOUSA MATOS, ELI CARLOS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE MICROCIRURGIA 

RECONSTRUTIVA LTDA, ANTONIO TOMAZ MARCONDES NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PEREIRA SOUZA - 

OAB:89.754/RJ, Dr. Antonio Ferreira Couto Filho - OAB/RJ 26.991 - 

OAB: 26.991/RJ, JANAÍNA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:144.075/RJ

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da 

designação de perícia para o dia 04 de março de 2020, às 13:30 horas, a 

ser realizada na DEXTRA MED Saúde Ocupacional localizada na Avenida 

Presidente Getúlio Vargas, 381, Centro, Cuiabá-MT.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996430 Nr: 21840-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL ORTOPÉDICO LTDA, ALFREDO MISERENDINO 

JORDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELOCUBO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT-6.551-A, AUDRIA LUCIA BATISTA 

MISERENDINO - OAB:22775/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação da parte requerida, para no prazo de 5 dias, manifestar- se 

sobre a proposta de honorários.

 Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006520 Nr: 26157-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE PROENÇA LARRÉA, DAISSON 

ANDREI MARCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, EMANUELE PROENÇA LARRÉA - OAB:18.722/MT, gaia 

de souza - OAB:, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, LETÍCIA MARIA VIZIOLI MARCANTE - OAB:19.813, 

VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, para no 

prazo legal, manifestarem- se acerca da petição de fls. 1041, requerendo 

o que entenderem de direito.

Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090303 Nr: 6245-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON SCHIMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonati - 

OAB:5.736/0

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, fls. 129/134, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 970248 Nr: 9416-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TREVISOL E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls. 265/280, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972866 Nr: 10615-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRENE CASTILHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls. 238/240, contínuo, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977184 Nr: 12697-25.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA, PSA 

PEUGEOT CITROEN BRASIL, BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - 

OAB:6.485 OAB/MT, siqueira castro advogados - OAB:6564/sp

 Certidão

Certifico que houveram interposições dos recursos de apelações pelos 

requeridos, ora apelantes, de fls.242/272 , procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões aos referidos 

recursos.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983306 Nr: 15529-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DAMA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, de fls.192/195, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Tecnica Judiciaria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 961206 Nr: 5306-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIKING RANGE E CORP. BRASIL IMPORT E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NOETZOLD - 

OAB:206894/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO PEREIRA PESSUTO - 

OAB:71116

 Vistos, etc.

Diante da manifestação formulada pela requerida às fls. 514, defiro o 

pedido e redesigno a audiência de instrução para o dia 28/01/2020, às 

14:00 horas.

Intimem-se as partes.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977928 Nr: 12981-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA-ME, 

CRISTRIANI BACH BUENO SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E 

SILVA CARVALHO - OAB:8649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, no 

prazo de cinco (05) dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005101 Nr: 25575-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA 

INGLESA DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As partes formularam acordo conforme fls. 92/93, requerendo a 

homologação do mesmo.

Ocorre que a requerida não possui capacidade postulatória e tampouco se 

encontra representada nos autos.

Assim, antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes a fim de 

regularizar a representação processual da requerida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de desconsideração do acordo firmado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1003969 Nr: 25108-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMPIRE CENTER, ALTAMIR 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEYRE GORETT ALVES DA 

SILVA - OAB:6942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação das 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113061 Nr: 3345-63.2003.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECBN, VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENIR LUIZ PEREIRA 

-defensor público - OAB:DEFENSOR P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTENIR LUIZ PEREIRA 

-defensor público - OAB:DEFENSOR P

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO, para devolução dos autos nº 3345-63.2003.811.0041, 

Protocolo 113061, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1101262 Nr: 11061-87.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB/MT 8.184-A - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107520 Nr: 13646-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILENE SANTOS PINTO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA ORLANDI EDUARDO - 

OAB:OAB/MT 9522, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130179 Nr: 23067-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE IZIDÓRIO DA SILVA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159583 Nr: 35768-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1112461 Nr: 15703-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO 

AGRONEGOCIO - COMDEAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

AGROPASSO LTDA, AGROPASSO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, 

FIRMINO LUIZ BRUGNERA, ROBERTO LUIZ BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da juntada de fls.91/102, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.
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Isabela Oliveira Pinheiro – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958660 Nr: 4249-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO PRIETO FERNANDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÁES - OAB:3237-B/MT, EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - 

OAB:9625/O MT, KATIA VANESSA POLON - OAB:19.663, VINICIUS 

RAMOS BARBOSA - OAB:13913 O MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963652 Nr: 6358-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON MAGALHÃES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, fls. 749/752, desta forma, procedo à intimação do apelado, 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963965 Nr: 6499-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI JEFFERSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969645 Nr: 9174-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINÍCIUS PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAIA DE SOUZA ARAÚJO 

MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - 

OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls. 178/210, ato contínuo, procedo à intimação do 

apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972883 Nr: 10627-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, GAIA DE SOUZA ARAÚJO MENEZES - OAB:20237/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls. 217/254, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977336 Nr: 12748-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS DOS SANTOS, GENY FREITAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Certidão

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls 386/404, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1117406 Nr: 17642-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WETEC SOLUÇÕES AGRO COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERAGRO COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, GUSTAVO CABRAL VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, no prazo legal, dar andamento ao processo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966033 Nr: 7416-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELNO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY COIMBRA DA PENHA 

MARINHO - OAB:18954, LUCIMARA APARECIDA TELES - OAB:OAB/MT 

17.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, elis marina dias pinto - 

OAB:20.944, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT, MARILEI 

CARDOSO - OAB:12.904

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente para, no prazo de cinco (05) dias, requerer o que entender de 

direito.

Thiago H. da S. Arruda - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976697 Nr: 12502-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA CARVALHO AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIEVRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, NENUFAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - 

OAB:19.532/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, THIAGO MAHFUZ - OAB:18017 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença às fls. 269/272 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 273), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009888 Nr: 27529-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA MARA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR.CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:OAB/SP 242.289, PAULO ROBERTO SANTORO 

SALOMÃO - OAB:199085/SP

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 20/05/2020 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Tendo em vista o requerimento das partes, NOMEIO a empresa MEDIAPE, 

localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro Centro Norte, 

Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322-9858, para realizar a perícia 

técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo independente de 

termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

 Apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem-se a respeito do valor e, aceita a proposta, 

realizarem o depósito dos valores correspondentes aos honorários 

periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, 

bem como autorizo desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários, esclarecendo que o autor é beneficiário da 

justiça gratuita e a perícia deverá ser feita sem ônus para o mesmo nesse 

momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao final do 

processo, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário 

da justiça gratuita, o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso.

Designada a data e o local, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e aguarde-se a realização da 

audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1298161 Nr: 7950-27.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBA TECNOLOGIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. COLETA COUTINHO 

- OAB:9172-B, José Eduardo Polisei Gonçalves - OAB:12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:7077/MT

 Certidão

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva.

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962131 Nr: 5704-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PAES LEME FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BST PRIME INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO CASSIANO DE SOUZA - OAB:5733-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - OAB:OAB/MT 12.480

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte 

requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que entender 

de direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 962131 Nr: 5704-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PAES LEME FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BST PRIME INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT, WALDEVINO CASSIANO DE SOUZA - OAB:5733-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - OAB:OAB/MT 12.480

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via RENAJUD, para em 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179531 Nr: 26820-14.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÉZIO LIMA FERANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/O, MARIA JOSÉ DE ANDRADE GERALDES - 

OAB:2671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da certidão de fls., uma vez que a mesma não foi 

publicada para o patrono correto do requerente, assim faço o cadastro do 

mesmo e encaminho a republicação a certidão abaixo transcrita:

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo legal dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

Jhony O. Silva – Estagiário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1082995 Nr: 2946-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GABRIEL OLIVEIRA 

SANTIAGO DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

2946-77.2016.811.0041, Protocolo 1082995, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 977336 Nr: 12748-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS DOS SANTOS, GENY FREITAS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

KÁSSIA RABELO SILVA - OAB:16.874/MT, RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983242 Nr: 15493-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

02/03/2020, A PARTIR DAS 8H00, no consultório do Perito nomeado Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 

827, bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 

Telefone: 99972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para realização da 

perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110382 Nr: 14818-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUITER CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Vistos, etc.

Considerando o e-mail encaminhado, conforme documento anexo, 

determino a remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação de Mediação, 

para as providências necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005588 Nr: 25757-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME, 

CRISTIANE COSTA BOHAC DE HARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSASS ASSOCIAÇÃO DE 

TRANSPORTADORES DE CARGA, APTRANS ASSOCIAÇÃO DOS 

PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA, 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AJUDA MÚTUA - ABRAJ, GUSTAVO 

FABIANI SOUZA, PAULO ROBERTO FACCHINELLO, ARNOLDO JOSE 

SCHERNN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:16449/O, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Eduardo Bolzon Adolfato 

- OAB/PR 62.466 - OAB:, LEONARDO MARÇAL RIBEIRO - OAB:OAB/PR 

62467

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogado do 

requerente para dar andamento ao processo e COMPROVAR, NO PRAZO 

LEGAL, A DISTRIBUIÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS RECEBIDAS pela 

advogada OAB MT 23763 EM DATA DE 28.06,2018, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994729 Nr: 20906-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENDA COM. E REP. DE CALÇADOS E CONFECÇÕES 

LTDA, MARCIO ROGERIO PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS PEREIRA SCHMIDT - 

OAB/MT 11.361 - OAB:11.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO FERNANDO HESS DE 

SOUZA - OAB:OAB/SC 4586

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida, 

acerca do malote digital juntado às fls. 281/282, referente a designação da 

audiência inquiritória para o dia 25/03/2020, às 14 horas no juízo 

deprecado.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995766 Nr: 21376-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREZA MARIA FABIO ARANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPLEMT ASSISTENCIA E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença.

 Jhony O. Silva- Estagiário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983888 Nr: 15810-84.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS ALBERTO DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLIANZ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COELHO RIBEIRO - 

OAB:21645/O, PAULO SERGIO DANIEL - OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, de fls. 284/296, ato contínuo, procedo à intimação do 
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apelado, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159584 Nr: 35769-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO NETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RYULER GOMES DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 35769-07.2016.811.0041, Protocolo 

1159584, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134419 Nr: 24849-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZAIRO SEIXAS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA R. PETRAROLI - 

OAB:OAB/SP 130.291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - 

OAB:31464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA GUEDES - OAB:6948 

MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista o decurso do prazo para parte requerida pagar ou 

impugnar, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado 

da requerente para dar andamento no feito, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983688 Nr: 15668-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETONFLEX ART. DE CONCRETO E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ROGÉRIO TIAGO 

GONÇALVES VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13.451/MT, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13.878

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, para no 

prazo legal, manifestarem- se acerca do retorno das cartas precatórias 

juntada nos autos.

Jhony O. Silva- Estagiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060622-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060622-58.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 11:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060308-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRICK DA ROCHA VERONA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060308-15.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por PABLO HENRICK DA ROCHA VERONA, em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 12:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 
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comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060348-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GYSLAINE MARILEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060348-94.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por GYSLAINE MARILEY PEREIRA DA SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 08:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060314-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK HENRIQUE SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060314-22.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ERIK HENRIQUE SOUZA LEITE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/05/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060356-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEVALDO DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060356-71.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GEDEVALDO DE SOUZA SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/05/2020, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
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negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060376-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENIEL DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060376-62.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por KENIEL DIAS FERREIRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/05/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060498-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060498-75.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos 

ajuizada por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD em 

desfavor de Sindicato Rural de Pedra Preta. Designo audiência de 

conciliação para o dia 27/04/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060504-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060504-82.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por ERICA SANTOS DE PAULA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 09:15 horas a serrealizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060504-82.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060504-82.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por ERICA SANTOS DE PAULA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 09:15 horas a serrealizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060567-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LOPES FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060567-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LEONARDO LOPES FIGUEIREDO, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/05/2020, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060625-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI CLAUDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVANDO CRUZ DE CAMPOS OAB - MT23830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060625-13.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RUI CLAUDIO DA SILVA, em desfavor de SEGURADORA LÍDER. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 11:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1060933-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. M. (REQUERENTE)

MARIA HELENA FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060933-49.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 
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endereçado para a Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

Capital. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061148-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN OTAVIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061148-25.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a Resolução n. 006/2014/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário as competências para processar e julgar 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais, declino da competência para o seu processamento e julgamento. 

DETERMINO a remessa dos autos para redistribuição à Vara Especializada 

de Direito Agrário desta comarca, com as baixas e comunicações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060509-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA CARAJOINAS ALVES RAMALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060509-07.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Eliza Carajoinas Alves Ramalho em desfavor de 

ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de 

tutela de urgência, para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como se abstenha de efetuar 

qualquer tipo de cobrança das faturas contestadas. Consta na inicial que 

a autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da 

unidade consumidora nº 6/354316-2. Aduz que no mês de junho e julho de 

2019 foi surpreendida com o recebimento de faturas exorbitantes, 

cobrando um consumo superior aos meses anteriormente apurados. 

Relata que o valor cobrado é abusivo e indevido. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento: Em atenção à manifestação de id 27564114, 

revogo a decisão proferida anteriormente. Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com o recebimento de uma fatura com valor 

exorbitante, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos 

serviços ao imóvel, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de 

cobrança das faturas contestadas. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas 

nos valores de R$ 3.011,57 (três mil onze reais e cinquenta e sete 

centavos) e R$ 1.095,55 (um mil noventa e cinco reais e cinquenta e cinco 

centavos), acostadas no id 27553477 e o histórico de consumo acostado 

junto à inicial, bem como a comprovação de cobrança excessiva em 

relação aos demais meses faturados Do mesmo modo, observa-se o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a 

possibilidade de suspensão dos serviços essenciais. Não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diante do exposto, DEFIRO a 

antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, com 

relação à fatura dos meses de junho e julho do ano de 2019, se abstenha 

de interromper o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem como 

suspenda a cobrança das faturas contestadas, sob pena de aplicação 

das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

28/04/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1010135-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE JARDIM D'AMERICA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON LOPES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT11059-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010135-55.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao teor da manifestação da parte autora, conforme id 27605153 e 

a informação de ausência de interesse ou possibilidade de composição 

entre as partes, bem como o fato da parte ter descumprido acordo que 

voluntariamente firmou, REVOGO a decisão de id 27486866. Intime-se a 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar 

voluntariamente o imóvel em discussão nos autos, sob pena de 

desocupação forçada a partir do final deste prazo. Determino a 

distribuição do mandado para o cumprimento da decisão por Oficial de 

Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY BOABAID PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000460-63.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Rose Mary Boabaid Parreira em desfavor de 

UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

laudo médico atualizado demonstrando a urgência do procedimento 

pleiteado, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061915-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061915-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

ajuizada por Roberto Pereira do Nascimento em desfavor de ENEL – 

Distribuidora de Goiás. Analisando detidamente os autos, observa-se que, 

primeiro o autor informa não possuir qualquer relação com a requerida que 

ocasionasse a restrição de seu débito e, posteriormente, acrescenta que 

a negativação é indevida em razão de ter sido realizada mesmo após o 

pagamento da dívida. Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo quanto aos fatos 

narrados, informando acerca da existência de relação com a empresa 

requerida e acostando aos autos o comprovante de pagamento do valor 

debatido, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025162-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY BORGES D OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

ERIKA RODRIGUES ROMANI OAB - MT5822-O (ADVOGADO(A))

ADRYELLE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT25959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025162-10.2019.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora se manifestou, conforme id 27890023, informando que a 

medicação de seu tratamento foi alterada e, ao solicitar o fornecimento, a 

requerida apresentou negativa. Analisando detidamente os autos, 

observa-se que foi deferida a tutela de urgência (id 20851788), 

determinando que a requerida forneça o medicamento VENCLEXTA 

(VENETOCLAX) 400mg, todavia, a autora necessita da substituição do 

mesmo para a utilização de REVOLADE (ELTROMBOPAG) 25mg, para a 

continuidade e eficácia de seu tratamento. Desse modo, diante da 

permanência da urgência na utilização do medicamento solicitado, 

conforme laudo médico acostado no id 27890024 e a existência de risco à 

vida da autora, DEFIRO o pedido e determino que a requerida, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento 

REVOLADE (ELTROMBOPAG) 25mg, conforme prescrição médica, sob 

pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento. Intime-se a 

requerida acerca da determinação. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Cumprida as determinações 

acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito 

em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000460-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARY BOABAID PARREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES OAB - MT11627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000460-63.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Rose Mary Boabaid Parreira em desfavor de UNIMED 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de 

urgência, para que seja determinado que a parte requerida 

autorize/custeie o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 

(Verzenios) 150mg (dois comprimidos ao dia) de forma contínua, conforme 

prescrição médica. Consta na inicial que a autora é usuária dos serviços 

prestados pela requerida, sendo portadora de neoplasia maligna de mama 
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e que, em razão da idade avançada, houve a indicação para o uso das 

substâncias ABEMACICLIBE (Verzenios) 150mg (dois comprimidos ao dia) 

e o ANASTRAZOL 1mg (um comprimido ao dia). Aduz que ao solicitar a 

liberação do procedimento, a requerida autorizou somente o fornecimento 

do medicamento ANASTRAZOL, apresentando negativa quanto ao 

fornecimento do ABEMACICLIBE, com o argumento de “o medicamento não 

constar na tabela da RN 428”, não sendo passível de cobertura. 

Acrescenta que está em situação de recaída de um câncer agressivo, 

sendo necessária a utilização dos medicamentos prescritos para a 

continuidade de seu tratamento e para a manutenção de sua vida. Vieram 

os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o 

portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação 

intentada, assim, necessário se faz antecipar os efeitos da tutela para que 

lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico 

responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente. 

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a 

impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de 

direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa 

humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Os 

contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que 

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor. No caso em tela, verifica-se a urgência no 

tratamento de saúde da autora, sendo o mesmo negado o 

custeio/fornecimento por parte da requerida, conforme informado na inicial 

e nos documentos que a acompanham. Na presente, verifica-se que a 

autora necessita de medicamento específico, bem como esclarece a 

questão da urgência na realização no fornecimento para a melhora na 

saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e 

emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de 

forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo 

disciplinada pelo CDC. Não obstante a previsão de limitação, prevalece o 

disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento 

obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese: “Art. 35-C. É 

obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, 

como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico 

assistente” A avaliação médica colacionada aos autos (id nº 27913960) 

explicita a urgência no fornecimento do procedimento cirúrgico, uma vez 

que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento 

prescrito. Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e 

estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, 

não há falar em negativa do fornecimento do tratamento. Ademais, a 

antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, 

pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, 

poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o 

processo. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência 

e determino que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

autorize/custeie o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 

(Verzenios) 150mg (dois comprimidos ao dia) de forma contínua, conforme 

prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 

297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o 

dia 04/05/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Desde já, autorizo os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo 

a distribuição para cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. 

Importante ressaltar que, caso o sistema PJE esteja inoperante, expeça-se 

o mandado para o cumprimento da decisão de maneira física. Cumprida as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012558-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH AUGUSTA TENUTA DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

VANDA DIRENE TARGA DE MORAIS - ME (EXECUTADO)

MAURO TARGA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012558-85.2017.811.0041 Vistos, etc. A 

decisão de id 6731364 determinou a intimação da exequente para 

comprovar sua carência econômica. A exequente se manifestou, 

conforme petição e documentos de ids 7381260/7382338. Antes de 

qualquer manifestação, passo a análise do pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. 

A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

próprio ou de sua família.” A respeito do assunto a Egrégia Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, editou normas específicas no 
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âmbito estadual sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, 

estabelecendo que: “2.14.8.1.2 - Para a concessão de assistência 

judiciária aos necessitados, prevista na Lei n.º1.060/50, deverá o 

magistrado fazer uma averiguação superficial sobre as condições 

financeiras da parte requerente, inclusive, se necessário, com consulta ao 

Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e 

Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos 

Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade 

àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas 

judiciais, sem prejuízo do sustento próprio, sendo essa, a orientação 

recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Neste caso, o 

estado de pobreza da parte autora não se enquadra no conceito expresso 

na lei, haja vista que por meio da analise dos autos, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015300-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS OAB - 729.293.243-68 

(REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015300-49.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, dê-se vistas dos autos ao digno representante 

do Ministério Público. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002280-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR DE ARRUDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002280-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LENIR ARRUDA AMORIM, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML, requereu que, sejam 

acolhidas as preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. 

As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor, apresentou impugnação, reiterando os termos da 

inicial. A parte requerida pugna pela prova pericial. REJEITO a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 
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para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido, pois está juntado ao ID. 11490647. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. As partes 

são legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano.Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua 

Joaquim Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 

9 9 1 4 3 1 7 7 1  /  0 4 1  9 9 1 4 3 1 7 7 1 ,  C u i a b á / M T ,  e  e - m a i l 

rafaelaranega@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 

422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024914-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1024914-15.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003080-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BRAZ SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003080-82.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 23235659, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017742-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017742-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da emenda requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001036-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. H. (REQUERENTE)

VANESSA SAYURI SUZUKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ARGUELHO MOURA OAB - MT9689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001036-56.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Autorização Judicial proposta por Isabella Ayumi Hiratani 

representada por Vanessa Sayuri Suzuki. Pugna a parte autora pela 

concessão da tutela de urgência, para que seja autorizada, mediante 

expedição de alvará, a aquisição de veículo automotor em nome da menor. 

Em que pese à documentação acostada aos autos, em sede de cognição 

sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito da autora, 

tendo em vista a necessidade de oitiva do Ministério Público para a 

realização do ato, bem como em razão do pedido se confundir com o 

mérito da demanda. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se 

vistas ao digno representante do Ministério Público. Após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004177-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA CRISTINA ARRUDA MIRANDA (REU)

Outros Interessados:

HELISAINE CRISTINI RIBEIRO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004177-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 25553366 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 25553366), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009023-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009023-17.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KAMILLA LOPES MENDES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML, requereu que, sejam 

acolhidas as preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. 

As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor, apresentou impugnação, reiterando os termos da 

inicial. A parte requerida pugna pela prova pericial. REJEITO a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 
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não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. As partes são legítimas, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022922-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA REINERS SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022922-48.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 25789190, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000579-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA OLIVEIRA DE PAULA (REQUERENTE)

NATERCIA DE PAULA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000579-24.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por Natércia de Paula Moreira e Hilda 

Oliveira de Paula. Considerando se tratar de pedido baseado em direito de 

família e sob pena de proferir decisão conflitante, declino da competência 

para o processamento e julgamento do feito, determinando sua remessa a 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061469-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061469-60.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo fora 

endereçado para a 9ª Vara Cível desta Capital, por dependência ao 

processo n.º 0010552-59.2016.8.11.0041 . Remetam-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000183-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL DOS REIS (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT20619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000183-47.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por Maria Izabel dos Reis. 

Considerando se tratar de pedido baseado em direito de família e sob pena 

de proferir decisão conflitante, declino da competência para o 

processamento e julgamento do feito, determinando sua remessa a uma 

das Varas Especializadas de Família e Sucessões, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062119-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL MACHADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1062119-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCAS GABRIEL MACHADO OLIVEIRA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 10:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023178-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023178-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KENNER CAMPOS DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. As partes participaram do 

mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, 

apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida 

pugna pela prova pericial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo, pois 

está juntado ao ID. 16081082. As partes são legítimas, bem assim, verifico 

não haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040321-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY BORGES OFUGI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040321-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por Juracy Fernandes Borges em face de Instituto de 

Diagnóstico por Imagem S/S Ltda.. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1251 de 2237



antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039463-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. V. C. (AUTOR(A))

ELISIANE ARANTES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039463-93.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 18161447, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 10:45 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044412-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO NUNES DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044412-63.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por Valdivino Nunes de Almeida em 

face de Editora 3 Comércio de Publicações Ltda.. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006318-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006318-12.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais ajuizada por Lusia Ferreira Dias em desfavor de 

Claro S/A. A decisão de Id nº 18026252 determinou que a parte autora 

comprovasse documentalmente a sua situação de insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Devidamente intimado, a parte autora deixou de apresentar os documentos 

solicitados. Desse modo, considerando a desídia da parte autora no 

tocante à ausência do cumprimento da decisão, bem como a inexistência 

de documentos que comprovem a situação de carência econômica 

enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005268-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO SANDRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005268-48.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Lucindo 

Sandri em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011088-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AVELINO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011088-48.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Jorge 
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Avelino de Faria em face de TUT Transporte Ltda.. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, 

a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006745-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TENILDO JOSE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006745-09.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistênca de Relação Jurídica c/c 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

Tenildo José de Magalhães em face de Banco BMG S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE PIO DA SILVA OAB - MT0019715A (ADVOGADO(A))

JESSICA CECILIO DOS SANTOS OAB - 036.348.471-07 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004300-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Samuel 

Cecilio de Albuquerque representado por Jessica Cecilio dos Santos em 

face de LATAM AIRLINES Brasil. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, a falha na 

prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020092-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARIA RAMEIRO PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020092-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Benedita 

Maria Rameiro Peres em desfavor de Telefônica Brasil S/A. A decisão de 

Id nº 14309611 determinou que a parte autora comprovasse 

documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimado, 

a parte autora deixou de apresentar os documentos solicitados. Desse 

modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à ausência do 

cumprimento da decisão, bem como a inexistência de documentos que 

comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, 

indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014018-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. Q. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA CELESTINO DA SILVA SOUZA OAB - 793.893.171-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014018-39.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Adyla 

Kallita Quintiliano da Silva representada por Elizangela Celestino da Silva 

Souza em face de Gol Linhas Aéreas S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 
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controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, a falha na 

prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030604-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDSON AIRES LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANA ROSA LOPES MESQUITA GUIDO GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030604-88.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação a reconvenção, conforme id 23367803 e 

documentos. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020050-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. D. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANI DOS REIS FERREIRA OAB - 386.448.718-89 (REPRESENTANTE)

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020050-60.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Ingrid Adrielly dos Reis Ferreira representada 

por Mariani dos Reis Ferreira em face de Novo Mundo Amazônia Móveis e 

Utilidades Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031011-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE LUCENA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031011-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Reclamação Cível proposta por Lucas Rodrigo da Silva em 

face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, a falha na 

prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013146-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL OAB - MT6755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013146-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado pela parte autora e NOMEIO a empresa 

MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro 

Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322-9858, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC). Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Decorrido o prazo para indicação dos 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, com ou sem 

manifestação das partes, intime-se o Perito da nomeação, para apresentar 

sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita 

sem ônus nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao 

final, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da 

Justiça Gratuita o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso. 

Designada a data e o local, intimem-se as partes. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1254 de 2237



Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020667-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. N. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020667-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que a intimação da requerida para o comparecimento na 

audiência de conciliação foi realizada em desacordo com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de Id nº 16441188 

e designo nova audiência de conciliação para o dia 04/05/2020 às 09:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se a parte requerida via correio para que regularize a sua 

representação judicial no prazo de 15 dias. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PAULO MARCELO COSTA ESTEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JANIA COSTA ESTEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ AUGUSTO COSTA ESTEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001458-31.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

endereçado para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá/MT. Remetam-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061312-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA OAB - MT20777/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIQUE BECKER DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061312-87.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Maria de 

Fátima Carvalho em desfavor de Erique Becker de Figueiredo. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022585-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRISELMA AURORA JOSE CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Proc. 1022585-30.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o cumprimento voluntário da sentença, e ante as 

informações ID. 27795496, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos. Após, 

remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060890-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA NUNES BARROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060890-15.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por PAULA CRISTINA NUNES BARROSO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/05/2020, às 08:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1022789-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO ACADEMIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022789-11.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o 

polo passivo da demanda, uma vez que a ação foi proposta em desfavor 

de pessoa jurídica, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

desentranhamento da petição e documentos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008125-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI ALVES MARTINS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA APARECIDA DE ASSUNCAO SILVA OAB - MT25524-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008125-67.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Reparatória de Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Eni Alves Martins Abreu em desfavor de RN Comércio Varejista S/A 

(Ricardo Eletro). A decisão de Id nº 18841274 determinou que a parte 

autora comprovasse documentalmente a sua situação de insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Devidamente intimado, a parte autora deixou de apresentar os documentos 

solicitados. Desse modo, considerando a desídia da parte autora no 

tocante à ausência do cumprimento da decisão, bem como a inexistência 

de documentos que comprovem a situação de carência econômica 

enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014305-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR OAB - MT8848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDES FREITAS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º 1014305-07.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 24653525, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica do Centro Universitário Unic Beira Rio 2 – Antiga Unirondon, na 

Avenida Manoel José de Arruda, 3045, para que disponibilize um 

advogado dativo que nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser 

dado vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005300-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS BELLE ANDRADE DA ROCHA MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005300-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e 

Obrigação de Fazer ajuizada por Rosmari Aparecida dos Santos em 

desfavor de Ires Belle Andrade da Rocha Mendes. Acolho a emenda e 

defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a comprovação do direito do autor, a 

responsabilidade do requerido e a ilegalidade na sua conduta e os valores 

devidos. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 
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audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005093-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005093-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por Rosangela Divina Silva de 

Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Citado, o requerido apresentou contestação no ID. 14630281 

suscitando, em sede de preliminar, a falta de interesse de agir pela 

carência da ação. Impugnação ID. 15382944. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. No que concerne a falta de 

interesse de agir pela carência da ação, a aferição efetiva e real das 

chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de pontos 

que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim 

de conseguir ser indenizada por prejuízos que entende que sofreu, 

imputando a requerida fatos que entende como ilegais, havendo uma 

relação com as requeridas que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo. Tal teoria impõe ao julgador que analise a 

questão preliminar suscitada in status assertionis, isto é, em abstrato, com 

supedâneo apenas nas alegações expostas pela parte autora na peça 

angular, sem adentrar, portanto, na questão probatória coligida aos autos. 

Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre 

Freitas Câmara: Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. 

As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá 

em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de 

mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, 

considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua 

inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às 

teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da 

ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem 

tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da 

asserção se revela adequada quando se defende uma concepção 

abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão 

ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas 

pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de 

se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 

(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 

que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. [...]5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012. [...] (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO. 1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 

embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito. 3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia. 4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 

Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação da petição inicial, in casu, são as afirmações 

declinadas na peça angular, e não a correspondência entre estas e os 

elementos de prova constantes do almanaque processual, o que deve ser 

analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do processo, 

razão pela qual REJEITO a preliminar. No mais, as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de má prestação de 

serviço, a responsabilidade do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 

vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. [2] THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060934-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA JUNGLAUS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060934-34.2019.8.11.0041 Autos 

n.º1060934-34.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

– Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido de Exibição de Documentos 

ajuizada por EDNA CRISTINA JUNGLAUS DA COSTA em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a argumentação e os documentos 

apresentados, DEFIRO o pedido da autora e determino que a requerida 

exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o processo administrativo 

em nome da parte autora. Outrossim, designo a audiência de tentativa de 

conciliação, para o dia 29/05/2020, às 09:30 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

servirá como mandado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061269-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LINDA SILVA DA FONCECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061269-53.2019.8.11.0041 Trata-se de 

Ação de Cobrança da Diferença – Seguro Obrigatório DPVAT Com Pedido 

de Exibição de Documentos ajuizada por PAULA LINDA SILVA DA 

FONCECA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

argumentação e os documentos apresentados, DEFIRO o pedido da autora 

e determino que a requerida exiba nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o processo administrativo em nome da parte autora. Designo a audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 11:00 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1018902-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA GONCALVES DE QUEIROZ E QUEIZOZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO OAB - MT3705/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA FERREIRA GONÇALVES (REU)

SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ (REU)

Outros Interessados:

FRANCISCO CLODOMIRO DA PAIXAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

VILMA DA GRACA FAVARIN (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

CARMEM LUCIA IDALINA DE LIMA CAMILO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018902-82.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção à certidão de id 19168701, aguarde-se o retorno da manifestação 

do Município e, após, com a juntada das informações, dê-se vistas ao 

digno representante do Ministério Público. Após, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032598-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA GALDINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (REU)

LEILA AYOUB MALOUF (REU)

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032598-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos decorrentes de Morte por Crime 

ajuizada por Maura Galdina de Jesus em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, 

Leila Ayoub Maluf e Quirino Ferreira de Oliveira. O feito foi distribuído por 

sorteio ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, 

posteriormente, redistribuiu os autos ao juízo da 11ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, por conexão ao processo nº 1011021-20.2018.811.0041 – 

Ação de Reparação de Danos decorrentes de Homicídio, ajuizada por 

Lucas Daniel Galdino da Silva representado por Elezil Pinho da Silva em 

desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Maluf e Quirino Ferreira de 

Oliveira – onde a demanda trata pedido de prestação de alimentos e 

indenização por danos morais. Em que pese à alegada conexão entre os 

processos, tendo em vista a similaridade dos fatos e pedidos, verifica-se 

a ausência de prejudicialidade de análise em separado das demandas, não 

justificando a redistribuição por conexão. Por se tratar de processos que 

discorrem a respeito de possibilidade ou não de recebimento por pensão 
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por morte, não há que se falar em reunião de processos por risco de 

decisões conflitantes ou contraditórias, uma vez que cada parte autora 

deverá provar a sua condição de dependente ao de cujus. Diante do 

exposto, observa-se a ausência de relação de prejudicialidade, motivo 

pelo qual não conheço a conexão alegada e, em razão do princípio da 

economia processual, deixo de suscitar conflito negativo de competência 

e determino a devolução dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, 

para o processamento e julgamento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040687-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA SOARES CECATTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KATIA PORTO DE MORAES OAB - MT25099/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

ROBERTA NOROSCHNY SCHIESSL OAB - SC14706 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1040687-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da discordância da requerida, conforme id 22610940, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036567-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MGM COMERCIO DE RELOGIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS NETO MACCHIONE OAB - SP177466 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036567-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 24588250 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 24588256), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034788-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KHALIL MIKHAIL MALOUF (REU)

LEILA AYOUB MALOUF (REU)

QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034788-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos decorrentes de Morte ajuizada 

por Karoline Alves da Silva em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila 

Ayoub Maluf e Quirino Ferreira de Oliveira. O feito foi distribuído por 

sorteio para a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no entanto, 

conforme decisão de id 22470996, houve a redistribuição para o juízo da 

11ª Vara Cível, por conexão ao processo nº 1011021-20.2018.811.0041 – 

Ação de Reparação de Danos decorrentes de Homicídio ajuizada por 

Lucas Daniel Galdino da Silva representado por Elezil Pinho da Silva em 

desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Maluf e Quirino Ferreira de 

Oliveira – onde a demanda trata pedido de prestação de alimentos e 

indenização por danos morais. Em que pese à alegada conexão entre os 

processos, tendo em vista a similaridade dos fatos e pedidos, verifica-se 

a ausência de prejudicialidade de análise em separado das demandas, não 

justificando a redistribuição por dependência. Todavia, observa-se a 

existência de demanda (proc. nº 1020961-72.2019.8.11.0041) ajuizada 

por Lucas Gabriel Galdino da Silva representado por Karoline Alves da 

Silva em desfavor de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Maluf e Quirino 

Ferreira de Oliveira, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT. Diante do exposto, não conheço a conexão alegada e 

determino a redistribuição dos autos para a 4ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, para o processamento e julgamento do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014023-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

JOSE CARLOS MILLER REAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS PEROVANO DA SILVA (REU)

MARIELMA SOARES SATO PEROVANO (REU)

MARIA SOARES SATO (REU)

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014023-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 26568692 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 26568692), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036912-77.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DEL CASTANHEL OAB - MT12153/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036912-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. O 

artigo 437 do Código de Processo Civil, e seu parágrafo primeiro dispõe: 

Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de 

documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que 

disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas 

indicadas no art. 436. Assim sendo, a fim de evitar futura arguição de 

nulidade, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias acerca dos documentos acostados pela parte autora nos ID. 

16293936 a 16293938, pleiteando o que de direito. Cumpridas as 

determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037483-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELI ABADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE FENIMAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037483-48.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, conforme id 23231099 e documentos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060921-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060921-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDNA ALMEIDA PEREIRA LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/05/2020, às 08:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020147-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAMIAO FLORIANO CORREA (REU)

OTAVIO FLORIANO CORREA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020147-31.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de ID. 15857026, uma vez que os avisos de 

recebimentos de ID. 12483279 e 1248648 foram recebidos por terceiros e, 

apesar de constar a presença de uma advogada, supostamente 

representante da parte requerida na audiência de conciliação, esta não 

juntou procuração aos autos. EXPEÇA-SE mandado de citação para a 

parte requerida Antônio Damião Floriano Correa e Octávio Floriano Correa, 

com as advertências de estilo. Apresentada contestação ou decorrido o 

seu prazo, vistas à parte autora. Após, voltem-me conclusos para 

saneamento do feito ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000076-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000076-03.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por BENEDITO ANTONIO DE ARRUDA, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 10:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1260 de 2237



ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000608-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000608-74.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MANOEL BENEDITO DA GUIA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033409-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033409-77.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 25445404, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061539-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON DA SILVA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061539-77.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por EVERSON DA SILVA CANDIDO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013864-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JEFFERSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013864-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 23066475, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 11:30 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013822-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS NASCIMENTO & OLIVEIRA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013822-40.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Recebo o cumprimento de sentença de Id nº 20078870 e determino a 

retificação dos dados dos autos. Intime-se o executado, na forma do art. 

513, § 2º do Código de Processo Civil para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito (Id nº 20078876), acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento). Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004323-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALBERTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004323-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença e, após, 

arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060463-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 696.898.141-68 

(REPRESENTANTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060463-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Alice 

Ferreira da Silva Rocha representado por Roque Pires da Rocha Filho em 

desfavor de Decolar.com Ltda., Gol Linhas Aéreas S/A e EMIRATES. 

Dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A 

respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a 

concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 

- Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista 

na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial 

sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos, não restou demonstrada a precariedade da sua situação 

financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de 

indeferimento. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 
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Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1025389-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VISUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI OAB - SP148842 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025389-97.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a retificação do polo passivo, passando a 

constar como requerida a empresa Hydria Participações e Investimentos 

S/A conforme manifestação de id 25952990. Determino a expedição de 

mandado de notificação, para ser cumprido no endereço indicado no Id nº 

25952990, observando as formalidades legais. No mais, cumpra-se 

conforme decisão de id 21267698. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016697-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DANTAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT8941-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016697-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Marcio Dantas de Oliveira em face de Anhanguera Educacional Ltda.. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a falha 

na prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016259-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOMERO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

IRENE ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS OAB - MT6693-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016259-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas de Manutenção proposta por 

Associação Alphaville Cuiabá II em face de Espólio de Homero Alves 

Pereira representado por Inês Alves Pereira. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a responsabilidade da requerida, a legalidade da 

cobrança e o débito existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006071-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006071-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Aline Siqueira Santos em face de IUNI UNIC 

Educacional Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 
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ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014755-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014755-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Tokio Marine Seguradora S/A em face de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019067-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019067-95.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Allianz Seguros S/A em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038125-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038125-21.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 27381910, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035844-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILY TENORIO DE MEDEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA GABRIELA SALCI GARCIA OAB - MT14653-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035844-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Man Latin América Indústria e 

Comércio de Veículos Ltda. em face de Emily Tenório de Medeiros. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 
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a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida, a 

legalidade da cobrança e o débito existente. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021685-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT232700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021685-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória decorrente de Danos Morais e Materiais 

proposta por Katia Valadares Silva em face de SDB Comércio de 

Alimentos Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010130-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NASCIMENTO CAMPOS (AUTOR(A))

J. F. D. C. (AUTOR(A))

JOAO MARQUES PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010130-62.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Repetição de Indébito 

proposta por Jonatas Felipe de Campos, João Marques Pereira de Campos 

e Luciana Nascimento Campos em face de Azul Linhas Aéreas Inteligentes 

S/A. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na 

conduta do requerido, a falha na prestação dos serviços, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010431-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON WELLINGTON PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010431-09.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Gerson Welligton Pinto em face de Itaú 

Unibanco S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, a fraude na 

contratação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010232-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA IARA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010232-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Aparecida Iara 

Camargo em face de Banco PAN S/A Panamericano. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, a fraude na contratação dos serviços, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 
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Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043106-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DE ALENCAR DIAS (AUTOR(A))

F. Y. Y. D. (AUTOR(A))

SILVIA MITSUE YAMAGUTI DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIRATES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043106-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Isaias de Alencar Dias, Silvia Mitsue Yamaguti Dias e Felipe Yuji 

Yamaguti Dias em face de EMIRATES AIRLINE Companhia Aérea. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta do 

requerido, a falha na prestação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042524-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK OAB - SP247302 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS SILVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042524-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos causados por 

Acidente de Veículo proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais em face de Eduardo dos Santos Silveira. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a responsabilidade da requerida e o débito 

existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017604-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017604-84.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 25416764, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039566-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNARDO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENEMARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO OAB - RO2951 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIZA HELENA COELHO OAB - SP166349-O (ADVOGADO(A))

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039566-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 

21435246/21435249, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016394-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

GALDINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALDINA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1016392-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id nº 26049587. Arquivem-se os autos com as 

anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000841-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DE LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELITON EVANDRO CORREA SANTANA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000841-76.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

Evanildes de Lima Rodrigues e Heliton Evandro Correa Santana em face de 

Lojas Avenida S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033190-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033190-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida e o débito 

existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033199-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033199-94.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida e o débito 

existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010142-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010142-76.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Classe A Comércio de Veículos EIRELI ME em face de 

Tokio Marine Seguradora S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a responsabilidade da requerida, a legalidade da cobrança e 

o débito existente, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, 

a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041186-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041186-16.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 26350870, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 10:15 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001956-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT6571-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001956-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 17955715, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001064-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA OAB - MT3686-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001064-58.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Jucilene Aparecida da Silva e Coelho Sousa em face de NETSHOES 

Comércio S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045600-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONDES LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045600-57.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 26390388, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 10:45 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID 

28018903, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061142-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. C. R. (AUTOR(A))

KEILEY PAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061142-18.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por A. V. D. C. R. e outros, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 29/05/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 
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Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011558-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SOARES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RODRIGO MAZZER CUNHA (REQUERIDO)

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011558-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação Civil por Danos Materiais, Morais e 

Estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito proposta por Vitória Soares 

de Moraes representada por Gisele Soares Pinto em face de Caroline de 

Mello Cerqueira Mazzer e Leandro Rodrigo Mazzer. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

02/06/2020 às 15:00 horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da 

parte autora, da parte requerida, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005117-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR(A))

DIVA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005117-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Brookfield 

Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. (CNPJ nº 

14.901.299/0001-60). Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. P. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000901-44.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por Y. G. P. V., em desfavor de SEGURADORA LÍDER. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 11:30 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001030-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001030-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por R. H. D. P., representado por sua genitora Cristiane de Paula costa, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 11:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016077-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOM FUTURO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BF PARTICIPACOES S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016077-34.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Abstenção de Uso de Nome Empresarial c/c Danos 

Morais e Obrigação de Fazer proposta por Bom Futuro Transportes 

Rodoviários Ltda. em face de BF Participações S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031482-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

AUDENILDA DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO (REU)

LUIS JONI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031482-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de arquivamento dos autos, informando se pretende a 

extinção sem mérito da demanda, diante do desinteresse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002307-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002307-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 
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os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027605-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. H. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

MICHELE HANNA JORGE COUTINHO OAB - 001.469.141-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027605-65.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Giovana Hanna Coutinho representada por Michele Hanna Jorge 

Coutinho em desfavor de VRG Linhas Aéreas S/A (Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes S/A). A decisão de Id nº 15344669 determinou que a parte 

autora comprovasse documentalmente a sua situação de insuficiência de 

recursos, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Devidamente intimado, a parte autora deixou de apresentar os documentos 

solicitados. Desse modo, considerando a desídia da parte autora no 

tocante à ausência do cumprimento da decisão, bem como a inexistência 

de documentos que comprovem a situação de carência econômica 

enfrentada pela mesma, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000743-86.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DALVA RIBEIRO, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a 

recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 11:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031479-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031479-92.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Liberty Seguros S/A em 

face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida e o débito 

existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021151-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE 

SIMPLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE REIS PINESSO (REQUERIDO)

ADEMIR PINESSO (REQUERIDO)

ANTONIA FLAZUETI PINESSO (REQUERIDO)

ELIAS ADALBERTO PINESSO (REQUERIDO)

EUGENIO JOSE ANTONIO PINESSO (REQUERIDO)

ANA TONCIX (REQUERIDO)

ODETE PELISSON PINESSO (REQUERIDO)

IVANILDE ZENTI PINESSO (REQUERIDO)

PAULO REINALDO PINESSO (REQUERIDO)

MARIO GUIDO PINESSO (REQUERIDO)

NEUZA MONTEZORI PINESSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021151-69.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários proposta 

por Antônio Luiz Ferreira Advogados Associados em face de Eugênio 

José Antônio Pinesso e Outros. As partes são legítimas e estão 
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devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilegalidade na conduta das partes, os termos do contrato 

firmado e o seu cumprimento e os valores devidos. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011808-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011808-49.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Cristiane Ribeiro de Paula 

Santos em face de Pernambucanas Financiadora S/A Cred. Fin. e 

Investimento. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, a fraude na 

contratação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035556-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO JIMENEZ TANESE DE SOUZA OAB - SP272195 

(ADVOGADO(A))

JULIO CHRISTIAN LAURE OAB - SP155277 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035556-47.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da renúncia apresentada, intime-se a parte requerida pessoalmente 

e via DJE para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033746-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE SANTOS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033746-37.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Lucilene dos Santos Campos 

em face de Banco BMG S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, a fraude na 

contratação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033012-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033012-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039358-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CAMPOS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE YARZON RAMOS OAB - MT25915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039358-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Maurício 

de Campos Teixeira em face de TV Centro América. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038197-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. F. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIEL DOS SANTOS VIANA OAB - 956.751.911-00 

(REPRESENTANTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038197-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisória de 

Contrato de Prestação de Serviço e Indenização por Danos Morais 

proposta por Letícia da Silva Ferreira Viana representada por Franciel dos 

Santos Viana em face de NET Serviço de Comunicação S/A. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, a fraude na contratação dos serviços, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009058-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT7276-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009058-40.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 20919685, 

20919688 e 20950975, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002199-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002199-42.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. As partes são legítimas e estão devidamente representadas 

por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

responsabilidade da requerida e o débito existente. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003077-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATN CAPITAL CONTACT CENTER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA FABIO DANTAS OAB - RJ186334 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003077-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Igor Santos Madruga de 

Lucena em face de ATn Contac Center Ltda.. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade 

da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
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Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008174-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDE GASES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008174-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por MATERCLIN – Clínica Maternidade e Pronto 

Socorro S/C Ltda. em face de Linde Gases Ltda.. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade 

da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015278-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRMAR ARRUDA SA CHAVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZIMAR SIQUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015278-59.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a expedição de novo mandado de citação, a ser cumprido no 

endereço indicado no id 21309581, mediante as advertências legais. 

Designo a audiência de conciliação para o dia 05/05/2020, às 10:00 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 

de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais. 

Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001102-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001102-70.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Sônia Maria Monteiro dos 

Santos em face de Banco BMG S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da 

cobrança, a fraude na contratação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006647-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLA EBERT VARGAS OAB - MT20010/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006647-58.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por DIHOL Distribuidora 

Hospitalar Ltda. em face de Aline Siqueira Negrão - ME. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da requerida e o débito 

existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008658-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILENE DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008658-26.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Ercilene da Silva Campos em face de 

Banco Itaú S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 
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haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, a fraude na 

contratação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019827-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019827-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida, com relação ao laudo 

pericial realizado quando da audiência de conciliação, determino que 

devolva-se os autos a Central de Conciliação de Mediação da Capital, para 

juntada dos termo de audiência e respectivo laudo, realizada no dia 

22-11-2017. Com a juntada, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do contido mesmo, requerendo o 

que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034379-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034379-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais 

proposta por Berté Florestal Ltda. em face de Telefônica Brasil S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016742-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BENEDITA RAMOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016742-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Repetição de Indébito proposta por Geovani Benedita Ramos da Silva em 

face de Banco BMG S/A. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060912-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELTO MARIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060912-73.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ADELTO MARIO DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/05/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 
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SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027313-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA BORSATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DUARTE RASLAN (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027313-80.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 17743868, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021101-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JOCI SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021101-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos 

Morais proposta por Ellen Joci Sanches em face de Claro Americel S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038627-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DIAS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

wanderleia rodriguesn bonfá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038627-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 19194511, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043585-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA OAB - MT22559-O 

(ADVOGADO(A))

PAOLA RISQUES OAB - MT18316-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043585-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais proposta por 

Rei das Tintas S/A em face de Claro S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade das 

cobranças, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023069-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CASAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023069-11.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 

17929132/17929133, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003904-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10033904-41.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por Jucélia Xavier dos 

Santos em face de Banco BMG S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da 

cobrança, a fraude na contratação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061040-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061040-93.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDNALDO PEDRO DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/05/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060928-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROSADO MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1060928-27.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MATHEUS ROSADO MEDEIROS, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 29/05/2020, às 10:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061445-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR OLIVEIRA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061445-32.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DAMS, ajuizada 

por ODAIR OLIVEIRA MORAES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028240-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANNE PAULA DIAS DOS SANTOS OAB - MT23221/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028240-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Clarisse Lima dos Santos em face de UNIC 

– Universidade de Cuiabá. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, razão pela qual, 

DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da cobrança, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005118-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ARENHART SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005118-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 16983061, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061434-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE TONETTA NEITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061434-03.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DAIANE TONETTA NEITZKE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 
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inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027935-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO MORAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos. n.º 1027935-96.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID -10935229 , defiro o pedido e redesigno a 

audiência para o dia 24/06/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central 

de Conciliação de Mediação da Capital. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000711-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000711-52.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 20371708, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026738-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARENJANSIELY ANGELO DE DEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO OAB - MT13941-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026738-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Karenjansiely Angelo de Deus em face de 

Universidade de Cuiabá – UNIC e KROTON Educacional S/A. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008422-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUSA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008422-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Em 

razão do noticiado no ID. 13387152, DETERMINO que se intime o patrono 

do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o 

endereço do presídio onde a parte autora cumpre sua pena. Com a 

juntada, manifestem as partes quanto ao interesse em audiência de 

conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016326-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS YASMIN SILVA DURAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1016326-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais 

proposta por Laís Yasmin Silva Duraes em face de IUNI UNIC Educacional 

Ltda.. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061457-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SEBASTIAO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061457-46.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DAMS, ajuizada 

por LUIZ SEBASTIÃO NUNES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

11:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017863-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RHAIANA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017863-16.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais proposta por Renata Rhaiana Padilha em face de IUNI UNIC 

Educacional Ltda. – Campus UNIC Barão. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da 

cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a 

existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011522-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA FERREIRA GUIMARAES DIAS (REU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011522-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Aline Gonçalves de Souza Barroti em face de Julia Ferreira Guimarães 

Dias e Hospital Geral Universitário – HGU. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013108-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FIGUEIREDO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO E SILVA OAB - MT0011932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013108-12.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por Larissa Figueiredo da 

Costa em face de IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá). As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045143-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTESUL SERVICOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA OAB - GO26929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV LOGISTICA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA BEZERRA GUIMARAES OAB - SP353809 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045143-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por FORTESUL Serviços 

Especiais de Vigilância e Segurança Ltda. em face de AGV Logística S/A. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da 

requerida e o débito existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021852-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO (REU)

INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021852-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Tatiane de Oliveira em face de Instituto Adventista de Ensino e UNASP 

– Unidade de Ensino Engenheiro Coelho. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010618-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010618-51.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por Luanna Luchoski Alves Izais 

em face de UNIC – Universidade de Cuiabá – Beira Rio – Grupo KROTON. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004683-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DE MELO SAN MARTINI PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004683-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais proposta por Edmilson de Melo San Martini 
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Paixão em face de Telefônica Brasil S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da 

cobrança, a fraude na contratação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027408-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON BARBOSA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027408-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Welliton Barboza Brandão em face de GAZIN Indústria e Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda.. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a legalidade da 

cobrança, a fraude na contratação dos serviços, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, a extensão dos 

danos e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011289-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CARLOS FOLADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011289-11.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Resolução de Contrato de Compra e Venda proposta 

por Vanderlei Carlos Folador em face de AMAGGI & LD Commodities S/A. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da 

requerida, a legalidade do contrato e a possibilidade de rescisão. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012526-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GYNARA REZENDE GONZALEZ DO VALLE BARBOSA (AUTOR(A))

ANDRE FILIPE LOURENCO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO OLIVEIRA FRAGA OAB - MT18506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012526-12.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta 

por Gynara Rezende Gonzales do Valle Barbosa e André Filipe Borges em 

face de Gol Linhas Aéreas S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a existência de ilicitude na conduta do requerido, a falha na 

prestação dos serviços, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037633-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FARES GUILHERME LEAL CHALUB NETO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037633-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 25786139, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003338-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONAIR TOLEDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS FERNANDES CURSOS PALESTRAS E TREINAMENTO LTDA - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA LIVERO OAB - SP171859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003338-92.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Sonair Toledo da Silva em 

desfavor de Ramos Fernandes Cursos, Palestras e Treinamento EIRELI. A 

decisão de Id nº 17678681 determinou que a parte autora comprovasse 

documentalmente a sua situação de insuficiência de recursos, sob pena 

de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Devidamente intimado, 

a parte autora deixou de apresentar os documentos solicitados. Desse 

modo, considerando a desídia da parte autora no tocante à ausência do 

cumprimento da decisão, bem como a inexistência de documentos que 

comprovem a situação de carência econômica enfrentada pela mesma, 

indefiro os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018963-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELI ALVES SILVENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (REU)

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018963-40.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 21399134, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014711-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT6800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FERREIRA DE SOUSA AGUIAR (EXECUTADO)

ROLLEMBERG EGIDIO FERREIRA DE AGUIAR (EXECUTADO)

LETICIA DIAS DE SOUSA AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014711-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Diante do ofício acostado no id 22606302, aguarde-se o integral 

cumprimento da carta precatória e a juntada integral da mesma nos autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024635-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO SABO CAVASSANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024635-92.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 24069088. Considerando a certidão de id 

20341222, determino a intimação pessoal via Oficial de Justiça e via DJE 

da parte autora, para informar o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027741-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE APARECIDA BATISTELA PONTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027741-96.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a ausência de tempo hábil para a conclusão dos trabalhos 

periciais, redesigno a audiência de instrução para o dia 03/06/2020, às 

16:00 horas. Intimem-se as partes. Considerando a manifestação de id nº 

27516358, intime-se o perito para, prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

a respeito da discordância dos valores apresentados para a proposta dos 

honorários periciais. Com a resposta, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

COM URGÊNCIA. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007308-03.2019.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1283 de 2237



Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO VITALI DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007308-03.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Indenização por Danos Morais proposta por João Pedro Vitali de 

Souza em face de IUNI UNIC Educacional Ltda. (UNIC Cuiabá). As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011514-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011514-31.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 22720111/22720114, 

nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026260-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA ROSA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026260-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Indenização por Danos Morais proposta por Centro de Diagnóstico Santa 

Rosa Ltda. - IMEDI em face de Telefônica Brasil S/A - Vivo. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

legalidade da cobrança, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, a extensão dos danos e o nexo causal. 

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030573-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030573-68.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização proposta por Tauro Motors Veículo 

Importado Ltda. em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus 

ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a responsabilidade da 

requerida e o débito existente. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061915-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061915-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos 

ajuizada por Roberto Pereira do Nascimento em desfavor de ENEL – 

Distribuidora de Goiás e CELG Distribuidora S/A, com pedido de tutela de 

urgência para que seja determinada a exclusão do nome da autora no 

cadastro de proteção ao crédito, referente ao débito no valor de R$ 

219,89 (duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos). Aduz a 

parte autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu 

nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a 

sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou 

qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de 

modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos 
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morais. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Defiro o pedido para a inclusão de CELG Distribuidora S/A. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida 

com a negativação de seu nome pela parte requerida, em razão de 

negócio jurídico não realizado, de modo que a restrição é indevida. Em 

juízo de cognição sumária, os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito do autor, tendo em vista a negativação do nome do 

autor (id 27725832), bem como a alegação de não contratação dos 

serviços. Do mesmo modo, há urgência no pedido, uma vez que o perigo 

de dano consiste no fato de a permanência da negativação implicar em 

restrição do crédito do autor. Não restando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da 

tutela de urgência e determino a expedição de ofício para que o banco de 

dados do SERASA e congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da autora de seu banco de dados, com relação ao débito no valor de 

R$ 219,89 (duzentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), sob 

pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, 

conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do ônus da prova 

e determino que a requerida apresente os documentos comprobatórios 

necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062323-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1062323-54.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIAS MUNIZ, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 08:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000150-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DOS SANTOS LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000150-57.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RONILDO DOS SANTOS LARA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 
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partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061365-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE JESUS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061365-68.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCOS DE JESUS LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024709-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO POLO SIMOES DE SOUZA (EXECUTADO)

SIMONE DA CONCEICAO COSTA SIMOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024709-15.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mútua – 

Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA em desfavor de Marco 

Polo Simões de Souza e Simone da Conceição Costa Simões. Nos ids nº 

22923431/22930742, o executado protocolou embargos à execução. 

Vieram os autos conclusos. Em que pese o protocolo dos embargos à 

execução, entendo que o mesmo foi efetuado de maneira equivocada, 

uma vez que a distribuição dos embargos deve ser realizada por 

dependência, em autos apartados. Dispõe o art. 914, § 1º, do Código de 

Processo Civil: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 

1º os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados 

em apartado e instruído com cópias das peças processuais relevantes, 

que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal. Desse modo, antes de qualquer manifestação 

acerca dos pedidos e com a finalidade de se evitar tumultos processuais, 

determino o desentranhamento das petições, referentes aos embargos à 

execução e devolução dos documentos ao subscritor, para que efetue a 

sua correta distribuição/protocolo. Após, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000450-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000450-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por CEZAR AUGUSTO RODRIGUES DE ANDRADE, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 
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pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 08:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030833-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJE TRELICADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030833-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido de id 20811718 e determino a realização de buscas por 

meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis em nome da 

parte executada Laje Trelicada Indústria e Comércio Ltda. – EPP (CNPJ 

37.442.498/0001-52) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos, no limite do valor do débito. Caso o resultado seja 

positivo, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. Sendo negativo o resultado da busca, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000446-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEREM HAPUQUE DE CAMPOS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000446-79.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por KEREM HAPUQUE DE CAMPOS E SILVA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 08:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004275-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI HENRIQUE MENDONCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004275-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de expedição de edital para a citação do executado, uma 

vez que o mesmo compareceu aos autos. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024530-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVILINA MENDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ADIRSON ARAUJO FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024530-81.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 
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e SIEL a fim de perquirir o endereço da parte requerida Adirson Araujo 

Fontes (CPF nº 689.297.061-34) e Jovilina Mendes dos Santos (CPF nº 

314.018.211-20). Com a localização do endereço da parte requerida, 

expeça-se novo mandado de citação, mediante as observâncias e 

advertências legais. Não sendo localizado o endereço ou restando 

infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017052-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAGAGEM ARTIGOS DE VIAGENS E COMERCIO DE COUROS LTDA 

(EXECUTADO)

JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017052-90.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 24827116. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019724-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DA COSTA VILANOVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019724-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por ADÃO DA COSTA VILANOVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, ante o pagamento na esfera administrativa, 

da juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação 

do foro, requereu que, sejam acolhidas as preliminares ou no mérito, seja 

julgada improcedente a ação. As partes participaram do mutirão da 

Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, apresentou 

impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida pugna pela 

prova pericial. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar de carência da 

ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque já 

houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis 

que mesmo requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia 

Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do valor pago 

pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano sofrido, faz 

jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se 

falar em esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial Acerca 

da ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. As partes são legítimas, 

bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, 

fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo 

de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 
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assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062229-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LEITE DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1062229-09.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por FERNANDO LEITE DE FIGUEIREDO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019727-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CAMPANELLI WALTER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019727-26.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ANDREA CAMPANELLI WALTER, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da inépcia da inicial, 

afirmando que da narração dos fatos não decorre conclusão lógica, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao princípio causalidade e a 

sucumbência autoral, requereu que, sejam acolhidas as preliminares ou no 

mérito, seja julgada improcedente a ação. As partes participaram do 

mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, 

apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida 

pugna pela prova pericial. REJEITO a preliminar de retificação do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. A parte autora suscita preliminar de 

inépcia da inicial, afirmando que da narração dos fatos não decorre 

conclusão lógica, como determina o artigo 295, inciso I e § único, inciso II, 

do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu ensejo a esta ação. 

Os fatos que deram ensejo à propositura da ação foram detalhadamente 

expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica decorrente da narração 

postulatória, o que possibilitou, inclusive o exercício da defesa pela 

requerente, havendo tão somente erro material quando a indicação da 

data do acidente, cujos detalhes pode ser observados no B.O. juntado aos 

autos. Assim, narrado o evento gerador da pretensão (acidente de 
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trânsito) e formulado o pedido indenizatório com base na exposição plena 

e compreensível dos fatos, ensejando a defesa adequada do réu, então 

não há razão para se reconhecer inépcia da inicial, porque a procedência 

ou improcedência do pedido é questão de prova. Rejeito, pois, a preliminar 

de inépcia da inicial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano.Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua 

Joaquim Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 

9 9 1 4 3 1 7 7 1  /  0 4 1  9 9 1 4 3 1 7 7 1 ,  C u i a b á / M T ,  e  e - m a i l 

rafaelaranega@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 

422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010724-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYNGTON RODRIGUES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010724-47.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10765611, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014742-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO FABIANO MEIRA (AUTOR(A))

NEIDE UEMURA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MEDEIROS PARRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014742-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a busca no sistema INFOJUD e RENAJUD 

acerca dos bens existentes em nome da parte executada Rodrigo 

Medeiros Parra (CPF nº 454.350.909-97). Cumprida as determinações 

acima, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051606-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA JUDITH SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051606-80.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SESI – 

Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso em 

desfavor de Pamela Judith Souza Silva. Cite-se a parte executada, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos 

pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima 

previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 
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havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000469-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SEBASTIAO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000469-25.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por DANIEL SEBASTIAO DE MORAES, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

09:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046229-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AROME SABOARIA E COSMETICA ARTESANAL - EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046229-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Royal 

Brasil Administração Empreendimentos e Participações Ltda. e Outros em 

desfavor de Arome Saboaria e Cosmética Artesanal EIRELI. Cite-se a parte 

executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018667-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARTINS CASAGRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018667-18.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferençça do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, ajuizada por LUZIA MARTINS CASAGRANDE, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, ante o pagamento na esfera administrativa, 

requereu que, sejam acolhidas as preliminares ou no mérito, seja julgada 

improcedente a ação. As partes participaram do mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida pugna pela prova 

pericial. REJEITO a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 
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referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeito a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque já houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial As partes são legítimas, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000547-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDRINA DA SILVA LOPES (AUTOR(A))

I. S. L. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000547-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA. representado por 

sua genitora OLINDRINA DA SILVA LOPES, e outros, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 10:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI LEME DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000458-93.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por LUCI LEME DA COSTA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Considerando 

a recusa injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 
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dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias o Boletim de Ocorrência legível. A presente 

decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000499-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GECIELEN PACHORI LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000499-60.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por GECIELEN PACHORI LEITE, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:30 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062236-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CHAGAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1062236-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por IRENE CHAGAS DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 

12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista 

no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061237-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI CARVALHO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061237-48.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por GEOVANI CARVALHO DE MORAIS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

29/05/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 
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(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014382-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO EDUARDO JACEGUAY ZAMATARO OAB - PR11514 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aliança Metalurgica (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

WAGNER DONATE ROCCO OAB - SP286909 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014382-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho o aditamento de Id nº 14644406. Designo audiência de conciliação 

para o dia 04/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, 

sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código 

de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013267-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT13652-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013267-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários de Corretagem Imobiliária 

proposta por Márcio Martins em face de Milton Aparecido Ribeiro de 

Oliveira. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a 

audiência de Instrução para o dia 02/06/2020 às 14:00 horas, para, se 

pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além 

da oitiva de testemunhas, observando o limite de três testemunhas, 

independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. Defiro a produção de 

prova documental adicional. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015056-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTHIANE MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015056-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 02/06/2020 às 16:00 horas, para, se pleiteado, o 

depoimento pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol. Nos termos do art. 455 do Código de Processo 

Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Defiro o pedido e NOMEIO a empresa 

MEDIAPE, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 1-B, bairro 

Centro Norte, Cuiabá - MT, 78.005-340, telefone (65) 3322-9858, para 

realizar a perícia técnica necessária, o qual deverá cumprir o encargo 

independente de termo de compromisso (artigo 466 do CPC). Em 15 

(quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente. Decorrido o prazo para indicação dos 

assistentes técnicos e apresentação de quesitos, com ou sem 

manifestação das partes, intime-se o Perito da nomeação, para apresentar 

sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita e a perícia deverá ser feita 

sem ônus nesse momento, cuja despesa será paga pela parte vencida ao 

final, observado que se for o autor o vencido, como ele é beneficiário da 

Justiça Gratuita o pagamento será feito pelo Estado de Mato Grosso. 

Designada a data e o local, intimem-se as partes. O laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado o laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e aguarde-se a realização da 

audiência de instrução designada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021397-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA SEIXAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDRE SANTA NETO (REU)

MAURO ANGELO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021397-31.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Mauro Angelo (CPF nº 

000.998.657-00) e André Santa Neto (CPF nº 127.014.148-14). Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o 

endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004702-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDESARA MARTINS DA SILVA OLIVIERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004702-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Luis Mário Teixeira (CPF nº 883.357.551-91). Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024390-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RENATO ANTONIO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO SUL TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024390-47.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Indefiro o 

pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não restarem 

esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino sejam 

procedidas buscas no sistema INFOSEG e INFOJUD a fim de perquirir o 

endereço da parte requerida Rio Sul Madeiras EIRELI – ME (CNPJ nº 

27.352.951/0001-86). Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019461-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNIMAR VELAZQUEZ RICAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LCM LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019461-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não 

restarem esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino 

sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG e INFOJUD a fim de 

perquirir o endereço da parte requerida Ouro Preto Locações e Serviços 

(CNPJ nº 17.075.238/0001-89). Designo audiência de conciliação para o 

dia 04/05/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000997-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZE BORTOLINI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000997-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não 

restarem esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino 

sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de 

perquirir o endereço da parte requerida Jose Bortolini (CPF nº 

001.038.391-35). Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, 

às 10:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o 

endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034584-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES BEZERRA OAB - MT25757/O (ADVOGADO(A))

EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA OAB - MT26069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANE RODRIGUES DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034584-09.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não 

restarem esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino 

sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de 

perquirir o endereço da parte requerida Cleidiane Rodrigues de Miranda 

(CNPJ nº 25.065.032/0001-04). Designo audiência de conciliação para o 

dia 04/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038550-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DA SILVA BAPTISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038550-48.8.11.0041 Vistos, etc. Defiro o 

pedido do autor e designo nova audiência de conciliação para o dia 

24/06/2020, às 08:15 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que compareçam 

devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as 

observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005936-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLERI SILVA DOS SANTOS MALUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005936-53.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Cleri Silva dos Santos Maluf (CPF nº 386.380.102-49). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028055-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO AFONSO SILVA PORTOCARRERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO AUGUSTO ROCHA (REU)

J. B. CAFETERIA DO BRASIL LTDA - ME (REU)

CAMILLA VIANA CAMPOS MACHADO (REU)

JOÃO KUMMEL (REU)

JOAO CARLOS KUMMEL (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028055-42.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não 

restarem esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino 

sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de 

perquirir o endereço da parte requerida Camila Viana Campos Machado 

(CPF nº 015.5007.836-45), Pablo Augusto Rocha (CPF nº 620.912.053-97) 

e JB Cafeteria do Brasil Ltda. – ME (CNPJ nº 26.601.550/0001-50). Tendo 

em vista que os ARs dos requeridos João Carlos Kummel e João Kummel 

foram recebidos por terceiros, determino a citação dos mesmos via Oficial 

de Justiça, observadas as advertências legais. Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016158-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEDAVINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (REU)

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016158-51.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida SEDAVINIL 

Indústria e Comércio de Tintas Ltda. – EPP (CNPJ nº 08.468.562/0001-76) e 

Construtora Gonçales Rodrigues Ltda. (CNPJ nº 01.907.708/0001-93). 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 12:00 horas, a 
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ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Não sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a 

diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1023577-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO(A))

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. ALVINA SINGH BERTO EIRELI EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023577-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida M. Alvina 

Singh Berto EIRELI EPP (CNPJ nº 03.738.773/0001-68). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Não 

sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001309-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FRITSCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHERILYN KARINE FRITSCHE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001309-69.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Cherilyn Karine Fritsche (CPF nº 027.072.811-23). Designo audiência de 

conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013524-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRUS TRANSPORTES EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013524-48.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Girus 

Transportes EIRELI EPP (CNPJ nº 14.668.089/0001-73). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Não 

sendo localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031016-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DAVILA STRALIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DOS SANTOS SIMAO OAB - MT24694/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEW YORK TRADING COMERCIO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031016-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Indefiro o 

pedido de citação do requerido por edital, tendo em vista não restarem 

esgotados os meios para a localização do mesmo. Determino sejam 

procedidas buscas no sistema INFOSEG e INFOJUD a fim de perquirir o 

endereço da parte requerida New York Trading Comércio EIRELI (CNPJ nº 

27.451.688/0001-82). Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 08:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015643-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACME ANALITICA LABORATORIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE VARIZO DE CASTRO OAB - RJ133007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015643-16.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida Chapleau 

Exploração Mineral Ltda. (CNPJ nº 08.106.658/0002-75). Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 09:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o 

endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051569-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ILONI FOCHESATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051569-53.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SESI – 

Serviço Social da Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso em 

desfavor de Iloni Fochesatto. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 

(três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela 

metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. 

Conste no mandado que no prazo para embargos, se os executados 

reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o 

restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e 

juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte 

executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na 

forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com 

as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter 

ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira 

oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da 

citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código 

de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), 

munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de 

imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o depósito, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044570-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERONICE OQUIZAEL SANTOS CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044570-84.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SENAI – 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Departamento Regional de 

Mato Grosso em desfavor de Veronice Oquizael Santos Cunha. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041642-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ANDREA GODOY DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041642-63.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Condomínio Residencial Ana Paula em desfavor de Alessandra Andreia G. 

de Jesus Arras. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1046193-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & GEORGINI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO OAB - PR30485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046193-86.2019.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Miranda e Georgini Ltda. em 

desfavor de Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia, 

buscando o pagamento da importância de R$ 259.103,63 (duzentos e 

cinquenta e nove mil cento e três reais e sessenta e três centavos). 

Estando o pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o 

requerido poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1048713-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DA CONCEICAO GABRIEL (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048713-19.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Instituição Educacional 

Matogrossense – IEMAT em desfavor de Bruno da Conceição Gabriel, 

buscando o pagamento da importância de R$ 53.235,66 (cinquenta e três 

mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Estando o 

pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia de título 

executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento 

e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor 

atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o requerido 

poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052765-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VILELA BORGES OAB - SP0153893A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ANDRADE DE CAMPOS (EXECUTADO)

IVONE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

DIEGO SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1052765-58.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Agro 

Amazônia Produtos Agropecuários S/A em desfavor de Diego Souza 

Campos, Adriano Andrade de Campos e Ivone Souza Campos. Cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1054745-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATRIUM - CENTRO DE CARDIOLOGIA INVASIVA E TERAPEUTICA 

CARDIOVASCULAR DE MATO GROSSO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1054745-40.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por ATRIUM – Centro de Cardiologia 

Invasiva e Terapêutica Cardiovascular de Mato Grosso Ltda. EPP em 

desfavor de AGEMED Saúde S/A, buscando o pagamento da importância 

de R$ 221.386,96 (duzentos e vinte e um mil trezentos e oitenta e seis 

reais e noventa e seis centavos). Estando o pedido devidamente instruído 

com a prova escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a expedição 

do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

dispõe o artigo 701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. 
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Conste no mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer 

embargos e que, caso não haja cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1045695-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELANE GOULARTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045695-87.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Roselane 

Goularte dos Santos. Dê-se vistas ao digno representante do Ministério 

Público. Após, voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001746-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001746-76.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO GARCIA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/06/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052336-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

YUMI LEME NAKAMURA OAB - MT26775-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEREIDE LUCIA MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1052336-91.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por SIMETO 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. em desfavor de Nereide Lucia Martinelli 

Preto. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do 

CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento 

integral do débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no 

prazo para embargos, se os executados reconhecerem a dívida 

exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante parcelar em 

até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento 

ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do 

CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1049663-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA RIOS LIMA DANCUR (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1049663-28.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por IUNI Educacional S/A em desfavor 

de Bruna Rios Lima Dancur, buscando o pagamento da importância de R$ 

101.542,62 (cento e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta 

e dois centavos). Estando o pedido devidamente instruído com a prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a expedição do mandado 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 

701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios 

de cinco por cento do valor atribuído à causa. Conste no mandado que, 

nesse prazo o requerido poderá oferecer embargos e que, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001845-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA KARINE NOGUEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001845-46.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por TAILA KARINE NOGUEIRA DE SOUZA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/06/2020, às 10:15 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016772-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTIANE ITO YAMAUCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016772-51.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

recolhimento da das parcelas das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052448-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1052448-60.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Sul 

América Companhia de Seguro Saúde em desfavor de Mais Lojas de 

Conveniência Ltda. – ME. Cite-se a parte executada, no prazo de 03 (três) 

dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, acrescido das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos pela metade em 

caso de pagamento integral do débito no prazo acima previsto. Conste no 

mandado que no prazo para embargos, se os executados reconhecerem 

a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o restante 

parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e juros de 

um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. A parte executada 

interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 

231, do CPC, distribuídos por dependência e instruídos com as cópias 

processuais relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 

que, não localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, 

requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena 

de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. 

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Defiro o pedido para a expedição de certidão, nos 

termos do art. 828, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019639-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIRO GONCALVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019639-22.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JAIRO GONCALVES SOUZA, em desfavor de EGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGUROS DPVAT S/A. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da extinção 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. As partes participaram do mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero, ante a ausência do autor. O autor, 

apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial As partes são legítimas, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005932-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE CAMPOS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005932-50.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por FRANCISCO DE CAMPOS BARROS, em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGUROS DPVAT S/A. As partes são legítimas 

e estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da não validade do boletim de ocorrência, da ausência do 

laudo do IML. As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, 

porém restou infrutífero. O autor, apresentou impugnação, reiterando os 

termos da inicial. A parte requerida pugna por perícia. REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por invalidade do 

Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora recorrente tenha 

alegado em sede de preliminar de carência de ação, a invalidade do 

boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos alegados na inicial, 

não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa à de prova 

documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, deverá ser 

analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. As partes 

são legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano.Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua 

Joaquim Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 
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rafaelaranega@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 

422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 
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após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON EDENARD LUTKE JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001836-84.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JELSON EDENARD LUTKE JUNIOR, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1053323-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEM ALVES DE ASSIS EIRELI (REU)

UESLEM ALVES DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1053323-30.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por ROBRACON Rondonópolis Brasil 

Materiais para Construção Ltda. em desfavor de UESLEM Alves de Assis 

EIRELI ME e Ueslem Alves de Assis, buscando o pagamento da 

importância de R$ 9.232,00 (nove mil duzentos e trinta e dois reais). 

Estando o pedido devidamente instruído com a prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, defiro a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 do CPC, para 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por 

cento do valor atribuído à causa. Conste no mandado que, nesse prazo o 

requerido poderá oferecer embargos e que, caso não haja cumprimento 

da obrigação ou o oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CONCEICAO GODOZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000510-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDVALDO CONCEICAO GODOZI,, em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar da necessidade, da alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação ante a impossibilidade jurídica 

do pedido. As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, 

porém restou infrutífero. O autor, apresentou impugnação, reiterando os 

termos da inicial. A parte autora manifestou favorável ao laudo. A parte 

requerida pugna pela prova pericial, ante a não concordância do laudo 

realizado quando da audiência de conciliação. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 
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até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. A preliminar de 

alegação de impossibilidade jurídica do pedido, não merece prosperar, já 

que esta somente ocorre quando há vedação expressa na lei quanto à 

pretensão do interessado. Se a pretensão encontra sustentação no 

ordenamento jurídico, não há falar em carência de ação por 

impossibilidade jurídica, razão pela qual a REJEITO. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano.Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua 

Joaquim Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 

9 9 1 4 3 1 7 7 1  /  0 4 1  9 9 1 4 3 1 7 7 1 ,  C u i a b á / M T ,  e  e - m a i l 

rafaelaranega@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 

422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017851-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA COSTA MIRANDA (AUTOR(A))

ELINEI PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017851-70.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se o requerente bem como do seu 

patrono para que regularize a situação processual nos presentes autos 

no prazo de 15 (quinze)dias, juntado a procuração em nome do autor, 

tendo em vista que o mesmo já atingiu a maioridade civil. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012653-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROYAL PARK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO JOSE DA SILVA (REU)

LUDMILA PINTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012653-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a busca no sistema INFOJUD e RENAJUD 

acerca dos bens existentes em nome da parte executada Espólio de Diogo 

José da Silva (CPF nº 296.067.211-91). Cumprida as determinações acima, 

intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o 

que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014003-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI MACEDO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014003-41.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VALDERI MACEDO DIAS, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML, da carência 

da ação ante a ausência do boletim de ocorrência. As partes participaram 

do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, 
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apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida 

pugna por perícia. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por 

ausência do Boletim de Ocorrência, pois a certidão da ocorrência está 

juntada, ID. 6806195. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. RAFAEL 

ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 

1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, 

Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o advogado do 

autor providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização 

da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024674-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024674-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado do executado, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004253-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895-O (ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004253-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, aguarde-se o trânsito em julgado da 

sentença proferida nos autos dos embargos à execução. Com a notícia, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035637-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE STELA TREW DE JESUS (EXECUTADO)

WAGNER BELOTI LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT11405-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035637-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001849-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001849-83.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RONALDO ALVES DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014486-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TONY RIGTTY RODRIGUES SOBRINHO (EXECUTADO)

NAYARA ALMEIDA CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014486-71.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço atualizado da Executada 

Nayara Almeida Candido, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011783-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUINCHOS CORUJAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011783-36.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por LOCAMILLE 

Veículos Ltda. (CNPJ nº 37.489.556/0001-01) em desfavor de Guinchos 

Corujão Ltda.- ME (CNPJ nº 04.561.983/0001-96). Defiro o pedido de ID nº 

19720059 determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

141.071,32 (cento e quarenta e um mil setenta e um reais e trinta e dois 

centavos) das contas bancárias da parte executada Guinchos Corujão 

Ltda.- ME (CNPJ nº 04.561.983/0001-96) para que se efetive o bloqueio de 

contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, tornando o valor indisponível. Com a resposta positiva 

do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade 

excessiva dos ativos financeiros. Independente do resultado do bloqueio 

intime-se o advogado da parte exequente para dar andamento ao feito, 

requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017080-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FELIPE COELHO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA AMELIA RIBEIRO RAMALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1017080-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Com a finalidade de se evitar futuras nulidades, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

AR negativo, conforme id 24592464, bem como informar o endereço 

atualizado da executada Maria Amelia Ribeiro Ramalho, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005260-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULIO TORRES CRUZ JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005260-71.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar ao 

s autos os documentos que comprovem a existência de grupo econômico 

entre as pessoas jurídicas mencionadas, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de indeferimento dos pedidos. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013533-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CHAVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013533-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida nos termos do § 6º do art. 485 do CPC. Após, 

decorrido o prazo, com o sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021184-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORNAL A GAZETA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRELLEBORG DO BRASIL LTDA (REU)

MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021184-30.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Jornal A Gazeta Ltda. 

(CNPJ nº 06.167.347/0001-00) em desfavor de MEGAPRINT Comércio e 

Representações Ltda. (CNPJ nº 02.289.573/0001-02) e TRELLEBORG do 

Brasil Ltda. (CNPJ nº 00.362.671/0003-64). Defiro o pedido de ID nº 

22496388 determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

21.326,32 (vinte e um mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e dois 

centavos) das contas bancárias da parte executada MEGAPRINT 

Comércio e Representações Ltda. (CNPJ nº 02.289.573/0001-02) e 

TRELLEBORG do Brasil Ltda. (CNPJ nº 00.362.671/0003-64) para que se 

efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, tornando o valor indisponível. 

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do 

resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte exequente para dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047834-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA COSTA BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1047834-12.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado no id 25963399 e determino a redistribuição do 

feito para o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024717-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFFAEL TOGLIATTI ROCHA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024717-89.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente conforme o id 26216949. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011770-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011770-71.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar da alteração do polo passivo da 

ação, da nulidade da ação ante divergência das assinaturas, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. As partes participaram do mutirão da Conciliação do 

DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida pugna por perícia. Rejeito 

a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via é 

inadequada para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria 

necessário uma instauração de incidente. REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira 

a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se 

tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o 

dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano.Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com 

consultório na Rua Joaquim Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. 

Telefone: (41) 991431771 / 041 991431771, Cuiabá/MT, e e-mail 

rafaelaranega@hotmail.com, independentemente de compromisso (artigo 

422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos honorários do 

perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em 

atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, 

conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 

– julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o 

seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real 

existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi 

causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as 

partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, 

parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, 

parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o 

prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as 

partes de que foi designado DIA 28/02/2020, A PARTIR DAS 08:00 

HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado 

Dr. RAFAEL ARANEGA RODRIGUES, com consultório na Rua Joaquim 

Murtinho, n. 1260, Bairro Porto, Centro Sul. Telefone: (41) 991431771 / 041 

991431771, Cuiabá/MT, e e-mail rafaelaranega@hotmail.com, devendo o 

advogado do autor providenciar seu comparecimento ao local indicado 

para a realização da perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021284-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DOS SANTOS BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLER XAVIER DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021284-82.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Milena 

dos Santos Barros (CPF nº 011.692.951-00) em desfavor de Willer Xavier 

Siqueira (CPF nº 813.645.986-04). Defiro o pedido de id 23072644 e 

determino a realização de penhora on line no valor de R$ 35.991,10 (trinta 

e cinco mil novecentos e noventa e um reais e dez centavos) das contas 

bancárias da parte executada Willer Xavier Siqueira (CPF nº 

813.645.986-04) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada no id nº 23072646, tornando o 

valor indisponível. Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, 

podendo comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade excessiva dos 

ativos financeiros. Com a resposta negativa ou insuficiente, defiro 

parcialmente o pedido e determino a realização de buscas por meio do 

sistema RENAJUD, para a localização de bens em nome da executada 

Willer Xavier Siqueira (CPF nº 813.645.986-04) e, caso sejam localizados, 

determino a imediata restrição dos mesmos. Sendo negativo o resultado da 
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busca, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Ressalto que a parte exequente pode diligenciar 

acerca da existência de imóveis em nome da executada. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000690-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IKARO JAIRO ALMEIDA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000690-08.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por IKARO JAIRO ALMEIDA DE PAULA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 08:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. Ainda, intime-se a autora 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. Ainda, 

intime-se o autor para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a 

cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ 

como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000658-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEFER DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000658-03.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por HEFER DA SILVA BARROS, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000624-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ROSANGELA MARIA DA SILVA, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 12:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GRAZIELLY SUMAIO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000714-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por BRUNA GRAZIELLY SUMAIO BRAZ, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 08:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000926-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEY DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000926-57.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WALDINEY DE OLIVEIRA RAMOS, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 08:45 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia da sua 

documentação médica. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000995-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000995-89.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ZILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:15 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001124-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SANTOS LUIS LEITE SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001124-94.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por SANTOS LUIS LEITE SOARES, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 10:15 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000935-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000935-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por MARCIO BATISTA BARCELOS, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 09:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001141-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001141-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por VANDERLEIA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001119-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001119-72.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 
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por MICHELLY DE ALMEIDA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O 

(Boletim de Ocorrência) A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055976-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055976-05.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001084-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON BENEDITO DE LARA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001084-15.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ELSON BENEDITO DE LARA PINTO, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:30 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001418-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA BEATRIZ RODRIGUES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001418-49.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SHEILA BEATRIZ RODRIGUES DE CAMPOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 24/06/2020, às 11:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 
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com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055512-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055512-78.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por Ronaldo 

Rodrigues da Silva Costa em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 11:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Importante ressaltar que, considerando que a parte autora 

manifestou que não possui o interesse pela audiência de conciliação, a 

mesma tão somente não será realizada caso o requerido apresente 

petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data de 

audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001355-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001355-24.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por EDISON DE SOUZA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 10:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049364-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1049364-51.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América 

Companhia Nacional de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 12:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 
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que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051813-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1051813-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Allianz Seguros S/A em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/05/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048315-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FRANCISCO DA SILVA 03598518196 (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048315-72.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M2 Comércio e Distribuidora 

de Peças Ltda. em desfavor de Ivan Francisco da Silva (Ivan Motos). 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036325-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVILA & AVILA ADVOCACIA S/S - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROVILIO MASCARELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036325-21.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Ávila e 

Ávila Advocacia SS (CNPJ nº 04.405.104/0001-59) em desfavor de Rovilío 

Mascarello (CPF nº 134.542.009/97). Defiro o pedido de id 21028072 e 

determino a realização de penhora on line no valor de R$ 107.652,64 

(cento e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos) das contas bancárias da parte executada Rovilío Mascarello 

(CPF nº 134.542.009/97) para que se efetive o bloqueio de contas por 

meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito 

exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no id nº 21028072, 

tornando o valor indisponível. Com a resposta positiva do bloqueio, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade 

excessiva dos ativos financeiros. Com a resposta negativa ou 

insuficiente, defiro parcialmente o pedido e determino a realização de 

buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens em 

nome da executada Rovilío Mascarello (CPF nº 134.542.009/97) e, caso 

sejam localizados, determino a imediata restrição dos mesmos. Sendo 

negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito. Ressalto que a parte exequente 

pode diligenciar acerca da existência de imóveis em nome da executada. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034766-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEROY INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA LOTERIO PAREDES OAB - SP312772 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034766-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro parcialmente o pedido de id 26196148 e determino a realização de 

buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens móveis 

em nome da parte executada Laje T. P. Martins Dias da Costa Refrigeração 

e Comércio Ltda. – ME (CNPJ 19.735.310/0001-82) e, caso sejam 

localizados, determino a imediata restrição dos mesmos, no limite do valor 

do débito. Caso o resultado seja positivo, intime-se a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. 

Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que entender de direito. Importante ressaltar que o 

exequente pode efetuar as diligências necessárias para a localização dos 

bens imóveis em nome do executado. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1018812-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO LEVENTI TRAVASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FELIX DE ANDRADE (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018812-74.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por Paulo Renato Leventi 

Travassos (CPF nº 626.897.381-04) em desfavor de Paulo Roberto Felix 

de Andrade (CPF nº 061.828.441-91). Indefiro o pedido de inclusão Maria 

de Fátima Dutra Leão no polo passivo da demanda, uma vez que a esposa 

do executado não foi incluída no processo de conhecimento, se tratando 

tão somente de cumprimento de sentença. Defiro parcialmente o pedido de 

id 20613497 e determino a realização de penhora on line no valor de R$ 

23.549,53 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta 

e três centavos) das contas bancárias da parte executada Paulo Roberto 

Felix de Andrade (CPF nº 061.828.441-91) para que se efetive o bloqueio 

de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do 

crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada no id nº 

20613506, tornando o valor indisponível. Com a resposta positiva do 

bloqueio, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste indisponibilidade 

excessiva dos ativos financeiros. Com a resposta negativa ou 

insuficiente, defiro parcialmente o pedido e determino a realização de 

buscas por meio do sistema RENAJUD, para a localização de bens em 

nome da executada Paulo Roberto Felix de Andrade (CPF nº 

061.828.441-91) e, caso sejam localizados, determino a imediata restrição 

dos mesmos. Sendo negativo o resultado da busca, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Ressalto 

que a parte exequente pode diligenciar acerca da existência de imóveis 

em nome da executada. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000973-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO ALEGRE MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA BEATRIS BARBOSA COSTA OAB - MG196761 (ADVOGADO(A))

FERNANDA DI PIETRO CARVALHO OAB - MG124179 (ADVOGADO(A))

RAFAELA GODINHO DA SILVA OAB - MG166497 (ADVOGADO(A))

EVANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ OAB - MG120899 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BEBIANO PIMENTA OAB - MG102635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO PAINEIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000973-31.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Campo Alegre Madeiras Ltda. em 

desfavor de Visão Painéis Ltda., buscando o pagamento da importância de 

R$ 37.915,11 (trinta e sete mil novecentos e quinze reais e onze 

centavos). Estando o pedido devidamente instruído com a prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, defiro a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 701 

do CPC, para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 

cinco por cento do valor atribuído à causa. Conste no mandado que, 

nesse prazo o requerido poderá oferecer embargos e que, caso não haja 

cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 
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constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000334-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILLY GABRIELA CASTILHO GARCIA (REU)

FABIANA RIBEIRO DE CASTILHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000334-13.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por 

Azul Companhia de Seguros Gerais em desfavor de Fabiana Ribeiro de 

Castilho e Emily Gabriela Castilho Garcia. Diante da análise dos 

documentos anexados ao processo, verifica-se que não houve a 

comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, 

intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001490-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDO ARAUJO TAVARES (AUTOR)

ROSANGELA MORAIS FAUSTINO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDESIA GOMES (REU)

THANIA MONTEIRO DE ARRUDA (INVENTARIANTE)

NILO PONCE DE ARRUDA FILHO (REU)

ESPÓLIO DE SUELY MONTEIRO DE ARRUDA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

MARIO CARLOS DA SILVA MENDES (CONFINANTES)

IDALINA ROSALINA ROMAO (CONFINANTES)

EDINEIA SILVA MAIA MENDES (CONFINANTES)

JUCINEIDE RODRIGUES MAGALHAES (CONFINANTES)

LUIZ FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO (CONFINANTES)

JOELMA NUNES DA COSTA (CONFINANTES)

APARECIDO ELIAS CALDEIRA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001490-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Ordinário ajuizada por Givaldo Araújo 

Tavares e Rosangela Morais Faustino Tavares em desfavor de Nilo Ponce 

de Arruda Filho e Outros. Determino que se proceda à citação da parte 

requerida em cujo nome está o imóvel objeto da usucapião, citem-se 

igualmente os confinantes nominados na inicial. Estando os réus em lugar 

incerto e os eventuais interessados ausentes incertos e desconhecidos, 

citem-se por edital, com prazo de 30 dias. Para os réus em lugar incerto e 

dos eventuais interessados será nomeado curador. Intimem-se por via 

postal a UNIÃO, O ESTADO e o MUNICÍPIO para que manifestem eventual 

interesse na causa, encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem. Dê-se vistas ao digno representante do 

Ministério Público. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Cumpridas as 

determinações, voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000734-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIGERANTES MARAJA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA AYOUB MALOUF RODER (EXECUTADO)

ARIANI AYOUB MALOUF AGUIAR (EXECUTADO)

SILMAR ESTEVES DE FREITAS (EXECUTADO)

ALAN AYOUB MALOUF (EXECUTADO)

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000734-27.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

Refrigerantes Marajá S/A em desfavor de Silmar Esteves de Freitas – ME 

(Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda.). Cite-se a parte executada, no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o pagamento do débito, 

acrescido das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que poderão ser reduzidos 

pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo acima 

previsto. Conste no mandado que no prazo para embargos, se os 

executados reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do 

montante e o restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção 

monetária e juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC. 

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes. O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizada a parte executada, deverá, 

na primeira oportuni-dade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal (03 dias), munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá de imediato a penhora de bens, após, a sua avaliação e o 

depósito, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados. Não encontrada a parte executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos dos arts. 782, § 3º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1061926-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR DE ALMEIDA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANNE ISSA DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061926-92.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e faculto o recolhimento das custas judiciais em até 06 

(seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

da primeira parcela das custas judiciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061514-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELLY RODRIGUES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA TOLEDO ARAUJO OAB - MT22012/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MANENTI (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061514-64.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por Marcelly 

Rodrigues Borges em desfavor de Vera Lúcia Manenti. Analisando 

detidamente verifica-se que o valor da causa fora determinado de maneira 

incorreta. Preceitua-se o art. 58, da Lei nº 8.245/1991: Art. 58. 

Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações 

de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório de 

locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á 

o seguinte: I – os processos tramitam durante as férias forenses e não se 

suspendem pela superveniência delas; II – é competente para conhecer e 

julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro 

houver sido eleito no contrato; III – o valor da causa corresponderá a doze 

meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários 

vigentes por ocasião do ajuizamento; IV – desde que autorizado no 

contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante 

correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa 

jurídica ou firma individual, também mediante telex, ou fac-símile, ou, ainda, 

sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo 

Civil; V – os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito 

somente devolutivo. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, retificando o valor da causa como 

sendo a quantia equivalente à soma de doze meses de aluguel, bem como 

acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001563-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA BOTELHO BORELLI (AUTOR(A))

CLEU BORELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CHRISTIANNE PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT8286/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001563-08.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Cobrança de 

Alugueis e Pagamento de Multa Compensatória ajuizada por Cleu Borelli e 

Regina Lúcia Botelho Borelli em desfavor de QMC Telecom do Brasil 

Cessão de Infraestrutura Ltda.. Diante da análise dos documentos 

anexados ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do 

recolhimento das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte 

autora para recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias 

devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010353-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI RODRIGUES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010353-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida a ID. 14977729, intime-se 

o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo (ID - 

13959656), esclarecendo conforme pugnado pela requerida. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029332-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECI DO NASCIMENTO FACO OAB - MT0014126A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MGM AGROINDUSTRIAL LTDA (REQUERIDO)

GEORGES MIKHAIL MALOUF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029332-93.2017.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção à manifestação da parte autora, conforme id 22262645 e com a 

finalidade de se evitar futuras nulidades, intime-se a parte requerida para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa, requerendo o 

que entender de direito, mediante as advertências legais. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009449-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NEDIO NUNES RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))
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CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009449-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito. Determino a citação do Espólio de Hiromi Kikuda, na 

pessoa de Neusa Tioko Kikuda, no endereço indicado no id 18723936, 

mediante as advertências legais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013305-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VMA VENDAS E LOCACOES DE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

CHARLES PAINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Julio Cesar Pereira (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013305-64.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 24712263. Defiro o pedido e determino sejam 

procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir 

o endereço da parte requerida A. L. de Miranda ME (CNPJ nº 

14.739.253/0001-96). Designo audiência de conciliação para o dia 

05/05/2020, às 11:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018008-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI OAB - MT13288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO (REU)

SAO BENEDITO COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018008-09.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro parcialmente os pedidos formulados no id 21987667 e determino a 

inclusão no nome dos executados no cadastro de proteção ao crédito, 

conforme art. 781, § 3º, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido e 

determino a expedição do mandado de penhora e a avaliação dos bens 

restritos via sistema RENAJUD, a serem localizados no endereço da parte 

executada, conforme indicado no id 24164123. Cumprida a determinação, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se a 

respeito da avaliação, requerendo o que entenderem de direito. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029874-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS DORES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TMS CONSTRUTORA LTDA (REU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (REU)

ELDEMAR LUIZ TONIAL (REU)

FRANCISCO KLEBER DA SILVA (REU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029874-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida 

Construbello Construção Incorporação e Vendas Ltda. e Francisco Kleber 

da Silva, defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1062057-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAYRELEY LEBRE ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1062057-67.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Determino a redistribuição do feito, tendo em vista que o mesmo foi 

distribuído por dependência ao processo 1062057-67.2019.8.11.0041, em 

trâmite perante 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Remetam-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001165-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARDIO MEDICAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO DE 

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA OAB - SP306589 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001165-61.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Cardio Medial Comércio 

Representação e Importação de Material Médico Hospitalar Ltda. em 

desfavor de Visão Painéis Ltda., buscando o pagamento da importância de 

R$ 45.493,92 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três reais e 

noventa e dois centavos). Estando o pedido devidamente instruído com a 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, defiro a expedição do 

mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe 

o artigo 701 do CPC, para cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Conste no 

mandado que, nesse prazo o requerido poderá oferecer embargos e que, 

caso não haja cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006744-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FREIRES FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006744-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WELLINGTON FREIRES FELIX, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

24/06/2020, às 10:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013523-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA RABELLO DO AMARAL OAB - SP154601 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON OLIVEIRA BARRETO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013523-63.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da certidão de id 22336207, que informa a devida intimação do 

advogado da parte autora para o recolhimento de custas, certifique-se 

quanto ao trânsito em julgado da sentença de id 16633535 e, após, 

determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009584-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (REU)
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GABRIELA LIMA COSTA RODRIGUES DUZANOWSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10009584-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte autora quanto ao descumprimento 

do acordo homologado e com a finalidade de se evitar futuras nulidades, 

JULGO EXTINTO os autos nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado em 

após, voltem-me os autos conclusos para o início da fase de cumprimento 

de sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009485-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A TRANSPORTES EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO OAB - RO3404 (ADVOGADO(A))

JEVERSON LEANDRO COSTA OAB - RO3134 (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE PEREIRA GALINA OAB - 191.691.912-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009485-71.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, trazer aos autos a Certidão de Inteiro Teor e Ônus 

atualizada dos bens indicados. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001638-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001638-18.2018.811.0041 Vistos, etc. O 

feito encontra-se suspenso em razão do recebimento dos embargos à 

execução (cód. 1011953-08.2018.811.0041), razão pela qual determino o 

retorno dos autos para a Secretaria do juízo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1037132-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO CANDIDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037132-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Importante ressaltar que a reiteração de pedidos feitos pela parte autora, 

que já foram objeto de análise e indeferimento, sem qualquer prova nova 

que modifique o entendimento do juízo, não merecem acolhimento, 

devendo o autor utilizar os recursos cabíveis na legislação processual em 

caso de inconformismo. Tendo em vista o comparecimento espontâneo da 

requerida nos autos, conforme id 12377812, certifique-se quanto a 

intimação da mesma para o comparecimento na audiência designada e, em 

caso positivo, quanto ao decurso de prazo para a apresentação de 

defesa. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1019049-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE RIBEIRO NICOLLATTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DA SILVA OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB - MT16397-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019049-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação, conforme id 17601314 e documentos. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023521-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL FERNANDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.C PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REU)

ALESSANDRO BRUNO SOUZA LEONCIO DE ARRUDA (REU)

BEICOLA COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REU)

JORGE ALEXANDRE HURPIA DOS SANTOS (REU)

EDSON ALBUQUERQUE LEMES (REU)

AKJC ABACAI CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - ME (REU)

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (REU)

MAXI HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA (REU)

A . F SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA - ME (REU)

LUCAS ALBERTO SOUZA ANTUNES (REU)

HENRIQUE AUGUSTO FRITZ (REU)

Outros Interessados:

BCS ASSESSORIA PREVIDENCIARIA EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023521-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, esclarecer quanto ao polo passivo da ação, tendo em 
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vista que no cadastramento do PJE constam os representantes como 

requeridos, informando se são demandadas tão somente as pessoas 

jurídicas, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019630-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAURO ABDALA TENUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO INACIO DIAS LESSA OAB - MT13887-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS OAB - MT18646-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JULIO CEZAR PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELY CAROLINA LACERDA PINHEIRO OAB - 009.491.191-64 

(CURADOR)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019630-60.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido formulado no id 20323800, uma vez que inexistem 

valores bloqueados a serem levantados. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021087-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALCINA RODRIGUES DA SILVA CAPPELLESSO (EXECUTADO)

AIRTON EMILIO CAPPELLESSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021087-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Paulo 

Roberto Azambuja de Vilhena em desfavor de Cappellesso Madeiras Ltda. 

(Bio Madeiras Comércio Ltda.), Airton Emilio Capellesso e Alcinda 

Rodrigues da Silva Cappellesso. O Sr. Daniel Pucca Neto apresentou 

exceção de pré-executividade, conforme id 19132309. O exequente 

apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (id 21074948), 

pugnando pela sua improcedência. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. É sabido que a exceção de 

pré-executividade é criação doutrinária acolhida pela jurisprudência, que 

tem por escopo possibilitar a discussão de questões processuais, nos 

próprios autos da execução e independentemente da interposição de 

embargos. Todavia, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que, 

referida regra comporta exceções para permitir, mesmo não havendo 

segurança do Juízo, que a parte alegue matérias de ordem pública, que 

podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e influam no desenvolvimento 

válido do processo, permitindo-lhe, desde logo, discutir questões relativas 

aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos que 

fulminam de nulidade o título, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, 

desde que dispense produção de provas. Assim, a exceção de 

pré-executividade atende ao interesse público quanto à economia 

processual. Além do que, tem como principal argumento não permitir que 

uma execução prossiga se manifestamente descabida. Nesse sentido tem 

decido os tribunais, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 

possibilidade de verificação de plano, sem necessidade de dilação 

probatória, delimita as matérias passíveis de serem deduzidas na exceção 

de pré-executividade, independentemente da garantia do juízo. 

Precedentes: EResp 614272/PR, Primeira Seção, Min. Castro Meira, DJ de 

06.06.2005; Resp 717250/SP, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 

26.04.2005; Resp 611617/RJ, Primeira Turma, Min. Teori Albino Zavascki, 

DJ de 23.05.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 

747742/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 09.08.2005, DJ 22.08.2005 p. 157). No caso em tela, informa o 

excipiente a sua ilegitimidade passiva, a ausência de certeza e 

exigibilidade do título, pugnando pela declaração de nulidade do título. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o peticionante não é 

executado nos autos, sendo tão somente incluído como representante da 

pessoa jurídica executada, não possuindo legitimidade para arguir, em 

nome próprio, a nulidade do processo executivo. Nesse sentido, a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. O terceiro não se apresenta como parte 

legítima para veicular exceção de pré-executividade, especialmente 

quando inteiramente carente de qualquer demonstração eventual direito 

seu sobre o imóvel gerador do tributo a que se referem os pleitos 

executivos.(Apelação Cível, Nº 70063435564, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, Julgado em: 01-04-2015) Sem maiores delongas, observa-se que a 

matéria discutida não é cabível em exceção de pré-executividade, 

inexistindo fundamentos para acolhimento da presente exceção, razão 

pela qual a REJEITO. Condeno a parte excipiente em honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 

§ 8º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “a exceção de 

pré-executividade guarda caráter contencioso e se assemelha aos 

embargos do devedor, razão pela qual no procedimento da exceção são 

devidos honorários, inclusive na execução fiscal” (STJ, 1.ª T., REsp 

508301-MG, Rel. Min. Luiz Fux, v.u., j. 26.8.2003, DJU 29.9.2003, p. 166). 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

endereço atualizado dos executados, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014484-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ESPROTIN KOIKAM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014484-67.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do pedido de desistência, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de anuência ou concordância tácita. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030703-58.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1030703-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010938-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO LUSTESA SOUZA (REU)

IZANY PEREIRA DE AMORIM SOUZA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010938-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Diante da manifestação de id 25584186, defiro o pedido e determino a 

expedição de Ofício ao cartório para a averbação da servidão, conforme 

acordo homologado e, após, certifique-se quanto ao trânsito em julgado da 

sentença de id 19936714 e remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023076-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE FATIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTUNES PAGOT OAB - MT6282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELY DE SOUZA GOMES COSTA (REU)

PAULO ESTEVAO DE MELO COSTA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT7694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023076-66.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 

25245671/25247419, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020246-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANA STUCCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BERNARD CAPPELLESSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020246-35.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para o executado cumprir 

integralmente com a decisão de id 22117396. Intime-se pessoalmente o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020246-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANA STUCCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BERNARD CAPPELLESSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020246-35.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Certifique-se quanto ao decurso de prazo para o executado cumprir 

integralmente com a decisão de id 22117396. Intime-se pessoalmente o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035829-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1035829-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1018622-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE RIBEIRO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018622-77.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 24559261, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006596-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAIR WEBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T S ARCO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

TANIA MADALEINA DIAS PENHA (CONFINANTES)

ADILSON JOSE AMORIN (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006596-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito das informações apresentadas pela Fazenda Pública Estadual, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034982-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DONIZETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

SILVANIA ALVES VAZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA LILIANA COSTA LIMA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034982-24.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 13216904, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, acostando aos autos os documentos 

solicitados no id 10850616, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042634-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CESAR REVELES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1042634-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015635-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTH COSTA SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015635-39.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ciência do Acórdão. Considerando o cumprimento voluntário da sentença, 

e ante as informações - ID. 27751074, expeça-se o competente alvará da 

quantia depositada em favor do autor, atentando-se aos dados 

fornecidos. Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando 

as formalidades legais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028385-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO OAB - MT20776-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINO CANDIDO RIBEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1028385-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Deixo de analisar o pedido formulado pelo requerido, uma vez que o 

mesmo já foi objeto de análise e indeferimento nos autos associados. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos acostados nos Ids nº 

17768234/17768567, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006303-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006303-43.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1020626-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NEVES (REQUERENTE)

ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM (REQUERENTE)

VANDERLEI ANTONIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

MARIA SENHORINHA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE MENDES LIMA (REQUERENTE)

JOAO ROBERTO ZEFERINO DA LUZ (REQUERENTE)

CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

DANIELE LAURA MORAIS CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

MARLY OLIVEIRA DA CONCEICAO ZEFERINO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020626-58.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, conforme id 15894526 e documentos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001434-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GREIFE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1001434-37.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004996-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR CONCEICAO LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1004996-25.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020249-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE ALMEIDA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020249-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema 

INFOSEG, SIEL e INFOJUD a fim de perquirir o endereço da parte requerida 

Marcio de Almeida Rodrigues (CPF nº 329.567.701-87). Designo audiência 

de conciliação para o dia 04/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 
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intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061240-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANECAP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA CAMILA DE PAULA OAB - MT14504/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO POR DO SOL (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061240-03.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SANECAP – Companhia de 

Saneamento da Capital em desfavor de Condomínio Residencial Por do Sol. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 08:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000539-42.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Lucimar Braga em desfavor de Bradesco Saúde S/A. Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, às 08:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da 

prova e determino que a empresa ré apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na 

inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos a cópia de seu comprovante de 

endereço e as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001575-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001575-22.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ALEX CORREIA DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/06/2020, às 10:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 
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Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a Boletim de 

Ocorrência. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001109-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA JESUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001109-28.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ANGELITA JESUS DE OLIVEIRA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 24/06/2020, às 09:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003109-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANILSON XAVIER DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003109-35.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de decretação da revelia, tendo em vista que não restou 

comprovada a citação da parte requerida. Determino a expedição de novo 

mandado de citação, a ser cumprido no endereço indicado na petição 

inicial, mediante as advertências legais. Designo a audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020, às 10:30 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização 

da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000898-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DA COSTA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000898-89.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática 

de Publicidade Enganosa ajuizada por Debora Regina da Costa Vieira em 

desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.. Defiro 

os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência de conciliação para o 

dia 04/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino 

que a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários 

e úteis em relação aos fatos narrados na inicial. Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual, acostando aos autos o instrumento de 

procuração. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032725-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIANE NICOLE DE MIRANDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032725-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas Relativo ao Seguro 

Obrigatório – DPVAT, ajuizada por THAIANE NICOLE DE MIRANDA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça, bem como determino a associação deste 

processo ao 1017396-37.2018-811.0041. Considerando a recusa 

injustificada do requerimento administrativo pela parte requerida, 

caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a resistência à 

pretensão administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial 

e demais documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, às 11:45 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Importante ressaltar que, considerando que a 

parte autora manifestou que não possui o interesse pela audiência de 

conciliação, a mesma tão somente não será realizada caso o requerido 

apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, contados da data 

de audiência, informando o seu desinteresse. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039013-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIZA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039013-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID. 19146176, designo audiência de conciliação 

para o dia 25/06/2020 às 08:00 horas, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que 

compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante 

as observâncias e advertências legais. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025265-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FERREIRA FONTES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025265-85.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a citação da parte requerida, via Oficial de 

Justiça, mediante as observâncias e advertências legais, com os 

benefícios do art. 212, §2º do CPC, ressaltando que se o Sr. Oficial de 

Justiça verificar os requisitos do art. 252 do CPC, deverá proceder a 

citação por hora certa. Designo a audiência de conciliação para o dia 

05/05/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intimem-se as partes para que compareçam 

devidamente acompanhadas de seus advogados, mediante as 

observâncias e advertências legais. Importante ressaltar que, 

considerando que a parte autora manifestou que não possui o interesse 

pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será realizada 

caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. 

Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039020-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX NEVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039020-45.2018.8.11.0041 Autos nº 

1013864-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando o contido no ID. 

19146186, designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 

12:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018628-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RORGE LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1018628-84.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial , requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036648-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZITO BENEDITO BISPO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1036648-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000666-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE PEIXARIA RICARDO'S GRILL PRIME LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR REGIONAL DA ENERGISA MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RICARDO DA COSTA NERIS OAB - 667.196.901-91 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000666-82.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039637-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID HOUSTON ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1039637-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o que 

entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036533-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036533-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando ao alegado no ID. 18227221, determino que se intime o 

patrono da parte autora para que no prazo de 15 dias traga aos autos a 

certidão de óbito de YGOR JUNIOR PEREIRA NOBRE, bem como manifeste 

interesse na habilitação dos herdeiros do autor no presente feito. Com a 

resposta, volte-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005141-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.C PERES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005141-81.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

art. 10, do Código de Processo Civil, manifestar-se a respeito da petição 

de id 15494832, requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1038005-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA (REU)

Outros Interessados:

ELSA BETONI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ANTONIO COSTA GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038005-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

e SIEL a fim de perquirir o endereço da parte requerida TRANSCOPA – 

Transporte e Locação Ltda. (CNPJ nº 03.795.770/0001-66). Com a 

localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo mandado de 

citação, mediante as observâncias e advertências legais. Não sendo 

localizado o endereço ou restando infrutífera a diligência, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Tendo em vista a manifestação do 

Estado e União e decurso de prazo para a manifestação do Município, 

certifique-se e dê-se vistas ao digno represente do Ministério Público. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003565-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003565-19.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de id 15577912, individualizando os confinantes para 

o cumprimento da decisão, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009837-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT6658-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (EMBARGADO)

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009837-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008957-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008957-03.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino a expedição de mandado de citação, para ser 

cumprido no endereço indicado no Id nº 26068302, observando as 

formalidades legais. No mais, cumpra-se conforme decisão de id 

18555706. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061513-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE JOSYANE VIDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1061513-79.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Milene Josyane 

Vidotti em desfavor de Banco do Brasil, com pedido de tutela de urgência, 

para que a requerida apresente os documentos especificados. Consta na 

inicial que autora é usuária dos serviços prestados pela requerida, bem 

como estaria enfrentando problemas com o bloqueio de seu cartão. Aduz 

que requereu, por meio de notificação extrajudicial, o desbloqueio imediato 

de seu cartão, todavia, a requerida não apresentou qualquer documento 

que comprove a origem da restrição interna. Deu a causa o valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a 

tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Considerando a argumentação e os documentos apresentados e por 

serem os documentos de interesse da parte autora, DEFIRO a medida 

liminar e determino que a parte requerida exiba nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, os todos os documentos solicitados pela parte autora 

referentes à conta bancária de sua titularidade. Intime-se e cite-se a parte 

requerida, nos termos do art. 397 e seguintes, do Código de Processo 

Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os documentos ou 

apresentar impugnação. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020958-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO CERATO & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020958-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido e determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Maurício Cerato & Cia 

Ltda. – ME (CNPJ nº 23.466.046/0001-04). Com a localização do endereço 

da parte requerida, expeça-se novo mandado de citação, mediante as 

observâncias e advertências legais. Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014233-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA OAB - MS9979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014233-83.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Securitária proposta por 

Wanderon Pereira de Oliveira em face de Bradesco Previdência e Seguros 

S/A. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. 

Citado, o requerido Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou 

contestação ID. 10233131, onde suscitou preliminar a existência de 

cosseguro e a prescrição. O autor manifestou-se em impugnação, 

rebatendo os pontos alegados pelo requerido em contestação ID. 

15350557. Inicialmente, quanto à inversão do ônus da prova, a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor mostra-se necessária nos contratos 

de seguro de, porquanto tem o condão de manter o equilíbrio entre 

fornecedor de serviço e consumidor final. Cabe à seguradora provar a 

má-fé do segurado e se não se desincumbiu deste ônus não pode 

eximir-se do dever de indenizar, mormente pela possibilidade de inversão 

do ônus da prova em favor do segurado, com respaldo no artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que defiro neste momento. No 

que tange a alegada ilegitimidade, a existência de uma operação de 

“cosseguro” entre as seguradoras requeridas não elide o vínculo e a 

responsabilidade de cada uma, isoladamente, perante o segurado, no limite 

das respectivas cotas atribuídas a cada componente da operação, razão 

pela qual REJEITO a alegação de ilegitimidade. Acerca da prescrição 

suscitada, destaco que o artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil, estabelece 

que para as pretensões de beneficiários contra as seguradoras - o prazo 

prescricional será de três anos, reduzindo, assim, o prazo de vinte anos, 

antes estabelecido, pelo Código Civil de 1916. Senão vejamos: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) IX - a pretensão do beneficiário 

contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de 

responsabilidade civil obrigatório. Em se tratando de cobrança de seguro 

fundada na invalidez da vítima, considera-se como o termo inicial da 

prescrição a ocorrência do fato gerador da pretensão, ou seja, o 

reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula 278 do STJ. O 

termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em 

que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso 

dos autos, segundo afirmado pelo autor e não apresentada qualquer 

contra prova pelos requeridos, o estado de invalidez somente restou 

configurado pela avaliação médica realizada no dia 27 de julho de 2016, 

sendo que somente a partir de então pode o autor pleitear a cobrança do 

seguro. Dessa forma, proposta a ação em 09 de maio de 2017, não há 

falar em prescrição, sequer em decadência, visto que o requerido tomou 

conhecimento da sua invalidez e veio em juízo. Verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência da incapacidade e sequelas em decorrência do acidente 

ocorrido. Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. A 

responsabilidade da requerida. Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 9972-1818, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso, 

fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Na forma do art. 

470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: 

Informe o Sr. Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, 

se é permanente, e se foi causada por acidente, se é degenerativa. Em 10 

(dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(CPC, art. 465), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que 

solicitou a realização de prova pericial. Aceita a proposta e efetuado o 
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depósito dos valores pelo requerido, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos e apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que 

deverá ser informado ao juízo a designação de data para realização da 

perícia, com antecedência para intimação das partes. Depositado o valor 

da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que 

deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após a intimação das partes 

da apresentação do laudo. (CPC, art. 477). Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. As demais provas solicitadas terão sua pertinência 

avaliadas após concluída a pericia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001743-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY FERNANDO FERREIRA RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001743-24.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por UNIMED Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico em desfavor de Jhony Fernando Ferreira Rodrigues. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001912-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001912-11.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento em face de Euclides Ribeiro da Silva. 

É notório que com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

divida. Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em recente 

julgamento de Conflito de Competência, fixou a competência da Vara 

Bancária para o processamento dessas ações, como se vê: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REQUERIMENTO DE BUSCA E 

APREENSÃO DIRETAMENTE AO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

LOCALIZADO O BEM INADIMPLIDO – PROCEDIMENTO QUE MANTÉM A 

NATUREZA BANCÁRIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE ORIGEM 

– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. É cediço que a competência da Vara 

Especializada em Direito Bancário não é definida pela presença do 

banco/instituição financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é 

definida pela natureza bancária da matéria debatida. Como decorre a toda 

evidência, os requerimentos de busca e apreensão, aviados diretamente 

ao juízo em que localizado o bem inadimplido, mantém a natureza bancária 

da questão, e por isso, competem ao juízo da vara especializada na 

matéria. (TJMT, CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 64501/2015 - CLASSE 

CNJ - 221 COMARCA CAPITAL, Data de Julgamento: 06-08-2015) 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSÓRCIO - COMPETÊNCIA - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - ARTIGO 1º, INCISO 

I, § 1º, DO PROVIMENTO DE Nº 04/08/CM - CONFLITO ACOLHIDO - 

COMPETÊNCIA DECLINADA. Nos termos do Provimento nº 04/08/CM, artigo 

1º, I, § 1º, é competente a Vara Especializada em Direito Bancário, para o 

julgamento dos feitos que versem sobre consórcio. Precedentes. (CC 

34785/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/10/2012, Publicado no DJE 17/10/2012) Assim, por ser entendimento 

pacificado no Tribunal de Justiça e de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM, tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, redistribua-se este 

processo para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as 

baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020473-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO OAB - MT4997 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 
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da Capital GABINETE Autos nº 1020473-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço para a localização dos veículos restritos via sistema RENAJUD. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004349-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIENA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004349-59.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por VIENA DOMINGAS DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar da necessidade, da alteração do 

polo passivo da ação, da falta de interesse de agir, ante a pendencia de 

finalização o pedido administrativo, bem como ausência de documentação. 

As partes participaram do mutirão da Conciliação do DPVAT, porém restou 

infrutífero. O autor, apresentou impugnação, reiterando os termos da 

inicial. As partes pugnam pela prova pericial. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Outrossim, com 

relação ao alegado pelo requerido quanto a falta de interesse de agir, ante 

a pendencia de finalização o pedido administrativo, bem como ausência de 

documentação, verifico que não merece prosperar, porque a demora na 

resposta do pedido administrativo não impede o ajuizamento da presente 

ação, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao 

Judiciário, garantia Constitucional, e os documentos pendentes estão 

juntados ao ID. 25694031 e 20347580 As partes são legítimas, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano.Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 02/03/2020, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024848-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA (REU)

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024848-35.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Ciente do acórdão de id 16223831. Antes de qualquer manifestação, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Levinaldo Fernandes de 
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Oliveira (CPF nº 083.229.036-00). Designo audiência de conciliação para o 

dia 05/05/2020, às 08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Não sendo localizado o endereço ou 

restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014325-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENFOR RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014325-95.2016.8.11.0041 Autos nº 

1013864-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. Considerando o contido no ID. 

22397504, designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2020 às 

08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intimem-se as partes para que compareçam devidamente 

acompanhadas de seus advogados, mediante as observâncias e 

advertências legais. Aguarde-se a realização da audiência. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021637-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA ARRUDA DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021637-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c 

Reparação por Danos Morais proposta por Josiana Arruda dos Santos 

Ribeiro em face de Coluna Materiais para Construção Ltda. e Banco 

Losango S/A / Banco Múltiplo. Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 03/06/2020 às 14:00 

horas, para, se pleiteado, o depoimento pessoal da parte autora, da parte 

requerida, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 10, do 

Código de Processo Civil, manifestar-se a respeito da existência de 

protocolo de contestação pelo requerido Banco Losango S/A, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001673-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO FERREIRA DE MORAES OAB - SP177644 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001673-07.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por Fernando trindade Passos 

Casela em desfavor de Laís Souza Oliveira. Designo audiência de 

conciliação para o dia 05/05/2020, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, 

do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo 

para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia 

de seus documentos pessoais, do comprovante de endereço, bem como 

as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro 

documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001496-43.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Gilberto Ferreira de Faria em desfavor de Lotufo 

Engenharia e Construções Ltda., com pedido de tutela de urgência, para 

que a requerida indenize o autor, no valor de R$ 11.382,89 (onze mil 

trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), pelos danos 

materiais sofridos, bem como para que seja determinada a execução da 

rede de esgoto pluvial. Consta na inicial que o autor adquiriu um imóvel 

junto a requerida, situado no Residencial Santa Terezinha II, lote II, quadra 

15, recebendo as chaves na data de 19 de agosto de 2015. Aduz que na 

data de 10 de dezembro de 2019, devido as fortes chuvas ocorridas na 

região, o imóvel do autor foi inundado, danificando boa parte de seus 

móveis e pertences, bem como causando transtornos e riscos à saúde. 

Relata que os danos causados aos seus bens totalizam o valor de R$ 

11.382,89 (onze mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos). Relata que é responsabilidade a requerida os reparos 

necessários para a realização de drenagem para que não ocorram mais 

prejuízos. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que a 

requerida indenize o autor, no valor de R$ 11.382,89 (onze mil trezentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), pelos danos materiais 

sofridos, bem como para que seja determinada a execução da rede de 

esgoto pluvial. Em que pese os fatos narrados e os documentos 

acostados aos autos, não restou evidenciada a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando 

detidamente os autos e os vídeos anexados, em que pese restar 

demonstrado os fatos narrados pela parte autora, não restou comprovada 

a responsabilidade da requerida. Não há nos autos, nesse momento 

processual, elementos suficientes acerca da conduta irregular da 

requerida, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Diante do exposto, INDEFIRO 

o pedido de tutela provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/05/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos as 

cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento 

que comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de 

necessidade, sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001796-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JUNIOR DUARTE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001796-05.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ROBSON JUNIOR DUARTE DA SILVA, em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de 

gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 25/06/2020, às 10:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 
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antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do seu B.O (Boletim de Ocorrência). 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001817-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROSA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001817-78.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , ajuizada 

por FRANCISCO ROSA DA SILVA NETO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 11:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001975-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DANIEL SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001975-36.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WESLEY DANIEL SANTOS DA SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 25/06/2020, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001976-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS FRANCISCO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001976-21.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLOVIS FRANCISCO DE LIMA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 11:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001696-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIANO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001696-50.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARCIANO DE QUEIROZ, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA. Defiro o pedido de gratuidade 

de Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 08:15 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001809-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE ALENCAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001809-04.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por SILVIO DE ALENCAR DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 11:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002035-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002035-09.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por LAERCIO PEREIRA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

25/06/2020, às 09:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001745-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE PATRICIA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001745-91.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Danielle Patrícia Mendes em desfavor de 

Tim S/A, com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a 

exclusão do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, referente 

ao débito no valor de R$ 106,05 (cento e seis reais e cinco centavos). 
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Aduz a parte autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada 

em seu nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo 

ilícita a sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não 

realizou qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu 

crédito, de modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a 

fim de que o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por 

danos morais. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória de urgência, 

sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

autora que foi surpreendida com a negativação de seu nome pela parte 

requerida, em razão de negócio jurídico não realizado, de modo que a 

restrição é indevida. Em juízo de cognição sumária, os documentos 

acostados aos autos indicam a probabilidade do direito do autor, tendo em 

vista a negativação do nome do autor (id 28076555), bem como a 

alegação de não contratação dos serviços. Do mesmo modo, há urgência 

no pedido, uma vez que o perigo de dano consiste no fato de a 

permanência da negativação implicar em restrição do crédito do autor. Não 

restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida. Diante do 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a 

expedição de ofício para que o banco de dados do SERASA e 

congêneres, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o nome da autora de seu 

banco de dados, com relação ao débito no valor de R$ 106,05 (cento e 

seis reais e cinco centavos), sob pena de aplicação das medidas 

necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código 

de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 11/05/2020, 

às 10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001767-52.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cumprimento Contratual c/c Perdas e Danos ajuizada 

por Rodrigo Antônio Fritche Sanches em desfavor de Banco Santander 

(Brasil) S/A, com pedido de tutela de urgência, para que o requerido 

efetue imediatamente o depósito do valor do financiamento. Consta na 

inicial que o autor é proprietário de um imóvel residencial situado no 

Condomínio Brisas da Chapada, nº 92, que foi vendida para o Sr. Carlos 

Roberto Vieira, contratante do financiamento imobiliário junto à requerida. 

Aduz que no momento da realização do contrato de financiamento, restou 

expressamente registrado que o valor da operação deveria ser creditado 

na conta corrente do autor. Relata que após a assinatura do contrato, 

recebeu um e-mail da requerida, constando cópia do termo de retificação 

da conta corrente, confirmando que o crédito seria feito na conta a ser 

indicada. Acrescenta que o departamento jurídico da requerida recusou, 

na data de 13 de maio de 2019, a procuração outorgada pela construtora 

ao autor e, após, foi surpreendido em razão do crédito do financiamento 

ter sido creditado na conta corrente da Construtora Brisas da Chapada. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela provisória de 

urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a 

comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como 

quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em 

comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil 

Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos 

agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do 

Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de 

urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de 

conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se 

demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como que a medida possa ser reversível. No caso em tela, informa a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1339 de 2237



autora que, por meio de procuração, era responsável pelo recebimento do 

financiamento imobiliário, todavia, a requerida efetuou o depósito 

diretamente na conta da construtora, razão pela qual pugna pela 

concessão da tutela de urgência, para que o requerido efetue 

imediatamente o depósito do valor do financiamento. Em que pese os 

argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a 

pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. O autor 

alega que efetuou a venda de um imóvel para um terceiro, restando 

comprovado por meio de procuração e termo de retificação da conta 

corrente que o valor a título de financiamento imobiliário deveria ser 

depositado em conta bancária de sua titularidade. Contudo, apesar da 

existência de procuração e do termo de retificação, a requerida efetuou o 

crédito do valor do financiamento imobiliário diretamente na conta corrente 

da construtora, o que o autor julga ser indevido. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos de 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, tendo em vista que o contrato de financiamento, acostado no id 

28080090, consta como conta bancária para o crédito do financiamento a 

de titularidade da construtora, não restando evidenciado, em sede de 

análise de tutela de urgência, a conduta indevida da requerida. No mais, o 

pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da pretensão, 

sendo, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, 

necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a 

plausibilidade das alegações. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO 

APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - 

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS 

RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM 

O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A 

ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. (...). Quando o objeto da ação evidencia 

particularidades que dependem de profunda análise de documentos e 

instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, 

não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela 

pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. (...). (N.U 

0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, 

Publicado no DJE 26/11/2015) Dessa forma, em que pese os documentos 

acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o 

aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Designo audiência de conciliação para o dia 

11/05/2020, às 09:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos a cópia de seus documentos 

pessoais e do comprovante de endereço. Após, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013744-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SOUZA DAVID (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013744-12.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Andressa de Souza David em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 01/12/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 13294539) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 953,00 (novecentos e cinquenta e três 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados (ID – 13294534, 13294535, 13294536, 13294537, 

13294538, 13294539, 13294540, 13294541, 13294542, 13294543). Pela 

decisão (ID – 10279247), foi deferido os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Manifestação da parte requerida (ID – 13678294), 

requerendo a habilitação nos autos. Conforme consta no (ID – 13898898), 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera. Na contestação (ID- 14262942), alega à requerida a preliminar 

da alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo e sua 

negativa. A autora manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da 

exordial (ID – 15065814). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Despesas 

Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT proposta por Andressa de Souza 

David em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo e a sua 

negativa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1340 de 2237



ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência requerimento administrativo, porque está juntado (ID 

– 13294543). Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ R$ 953,00 

(novecentos e cinquenta reais) pelas despesas médicas por ela 

suportada. A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico (ID – 13294539, 13294540, 

13294542), comprovando o acidente e o atendimento médico e gastos com 

medicamentos, após o ocorrido. A análise conjunta dos documentos 

acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as despesas 

médico – hospitalares. Comprovada a despesa, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados (ID – 

13294542, no valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do desembolso até a 

data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS 

- DPVAT movida por Andressa de Souza David em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) por restituição 

com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012728-86.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Encargos decorrentes da Locação 

ajuizada por Giuseppe Antônio Bianco em desfavor de Carlos Cesar 

Moreira – ME e Outros. A parte autora se manifestou no ID nº 26403304, 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela 

extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Execução de 

Encargos decorrentes da Locação ajuizada por Giuseppe Antônio Bianco 

em desfavor de Carlos Cesar Moreira – ME e Outros. Dispõem os artigos 

485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência 

da ação; Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação 

judicial. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no 

ID nº 26403304, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000112-16.2018.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sidney Antonio Leandro Junior em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/11/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 11277035, 11277036) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

11277029, 11277030, 11277031, 11277032, 11277034, 11277035, 

11277036, 11277037). Pela decisão (ID – 11281421) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Manifestação da 

parte requerida (ID – 11625732), requerendo a habilitação nos autos. Na 
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contestação (ID – 12285788), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID 

– 12366740), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi juntado laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 13494965), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou com relação ao laudo pericial. 

Manifestações da parte autora (ID – 13495125), com relação ao laudo 

pericial. Na decisão (ID – 15046995), foi intimada a parte requerida para 

manifestar-se a respeito laudo pericial (ID – 12366722), bem como cumpriu 

com o determinado no (ID – 15700754). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Sidney Antonio Leandro Junior 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência, ficha de atendimento 

médico (ID – 11277035, 11277037), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 12366740) atestou que “o periciado apresenta 

incapacidade como intensa (75%) em cotovelo direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no cotovelo direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 
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e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Sidney Antonio Leandro Junior em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do cotovelo direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (30/11/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031473-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSSA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031473-85.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Layssa Vitoria Santos de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 10223405) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

10223399, 10223400, 10223401, 10223402, 10223404, 10223405, 

10223407, 10223408). Pela decisão (ID – 10235723) foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID 

– 11372290), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo 

da ação, pela carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo e da juntada de comprovante de 

residência em nome da autora para fixação do foro. Conforme consta no 

(ID – 11472631), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

manifestou-se em impugnação (ID – 15189798), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou com relação ao laudo pericial. 

Manifestações da parte autora (ID – 15189867), com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Layssa Vitoria Santos de Oliveira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, pela 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo e da juntada de comprovante de residência em 

nome da autora para fixação do foro. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

da comprovação do requerimento administrativo, pois está juntado (ID – 

10223408). Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico (ID – 10223405, 

10223407), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada (ID - 11472631) atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 
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acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Layssa Vitoria Santos de Oliveira em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente no membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/06/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004744-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004744-85.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por 

Franklin Rooselvet Vieira Vidaurre em face de Banco do Brasil S/A. As 

partes formularam acordo conforme ID. 262056712, requerendo a 

homologação do mesmo e a extinção do processo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID. 262056712, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004081-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILEI CARDOSO OAB - MT12904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (REU)

ANDREA BOSCOLO CAMARGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004081-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Geraldo Rodrigues Ferreira em 

desfavor de Joaquim Fabio Mielli Camargo e Andrea Boscolo Camargo. 

Sustenta o autor que é consultor imobiliário, e na data de 25 de novembro 

de 2013, recebeu dos requeridos opção para venda com exclusividade em 

nome do comprador Sr. Younes Abdel, de uma área comercial, localizada 

na Av. 02, Quadra 13-A, nº. 01, do Conjunto Habitacional CPA III em Cuiabá 

- Mato Grosso, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo a 

comissão dos consultores imobiliários 5% (cinco) por cento sobre este 

valor. Aduz que no item 2 da cláusula 1ª, restou convencionado entre as 

partes, que em sendo a área vendida por valor superior ao preço acima 

acordado de R$ 500.000,00, os repassariam integralmente o valor 

excedente ao consultor imobiliário. Informa o autor que efetuou a venda do 

imóvel pelo valor de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), sendo 

que R$ 500.000,00 ficariam com os vendedores e valor de R$ 70.000,00 

(setenta mil reais), consistente na entrega de um veículo, seria repassado 

ao autor. Os requeridos assinaram o contrato de compra e venda com o 

comprador indicado pelo autor em 03/12/2013. Todavia, os requeridos 

notificaram o autor em 27/01/2014, informando que a autorização de 

venda havia sido revogada, alegando que a comissão não seria devida 

porque os outros corretores que estavam envolvidos na transação 

juntamente com o autor renunciaram a comissão formalizando um distrato 

em 21/01/2014. Afirma que os requeridos alegaram ainda que a venda foi 

formalizada para um terceiro por outro corretor e que a primeira venda não 

foi concluída por desistência do vendedor, recusando-se a pagar a 

comissão ao requerente, e que devido à demora na regularização da área, 

resolveram unilateralmente distratar o negócio feito com o cliente do autor. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim 

de condenar os requeridos ao pagamento do principal no valor de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais), a título de comissão pela intermediação em 

compra e venda, a condenar ainda os requeridos ao pagamento de 

indenização no valor sugerido de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 

Deu à causa o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Instruiu o 

pedido com os documentos conforme (ID – 4859851 a 4859912). A 

decisão inicial no (ID – 4874208) deferiu os benefícios da justiça gratuita, 

designou audiência de conciliação e determinou a intimação e citação da 

parte requerida para comparecer a audiência. Conforme consta no (ID – 

8290264), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. Citados, os requeridos apresentaram contestação 

nos (IDS – 8684482/8685626), acompanhada de documentos (ID – 

8685319 a 8685615). Impugnação à contestação (ID – 8771663). O feito 

foi saneado (ID – 11985841), ocasião em que fixou como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a existência de valores 

devidos a título de comissão de corretagem, comprovando-se a 

imprudência, negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e 

o nexo causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, somente a parte autora manifestou-se (ID 

12228917), informando seu interesse na realização da audiência de 

instrução e julgamento. Pela decisão (ID- 13652422), foi designada 

audiência de instrução, que ocorreu conforme termo (IDS – 16403074, 

16403077, 16403078). Memoriais finais (ID – 16876662 e 17535051). A 

parte autora manifestou-se (ID – 17758764), informando que os 

requeridos apresentaram suas razões finais fora do prazo legal. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Comissão de Corretagem c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Geraldo Rodrigues Ferreira em desfavor de Joaquim 

Fabio Mielli Camargo e Andrea Boscolo Camargo. Busca o autor a 

cobrança de comissão de corretagem que entende ser devido pela 

intermediação da venda do terreno situado à Av. 02, Quadra 13-A, nº. 01, 

do Conjunto Habitacional CPA III em Cuiabá - Mato Grosso, que era de 

propriedade dos requeridos e foi vendido à terceiro, mesmo depois de ter 

concedido ao autor termo de compromisso com exclusividade e ter 

assinado contrato de promessa de compra e venda com o comprador 

indicado pelo autor. Assim, pelo negócio não ter se aperfeiçoado pela 

desistência dos vendedores, ora requeridos, requer o pagamento da 

comissão de corretagem pelo trabalho desenvolvido. O requerido, ouvido 

nos autos nº 0023219-71.2014.811.0041 do 5º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá, juntou cópia do termo do seu depoimento prestado naquele juízo, 

onde confirma ter firmado o contrato de corretagem com o autor e o 

contrato de compra e venda com o Sr. Younes, porém, disse que o 

negócio foi desfeito porque o comprador colocou empecilhos. Relatou que 

chegou a procurar o comprador para conversarem e, na presença do 

autor, avisou que iria procurar outros compradores e assim foi feito. 

Informou que Geraldo deixou claro na cláusula quinta que se o imóvel 

fosse vendido por terceiro, ele não teria direito a comissão. Disse que o 

Sr. Younes queria alterar as condições previamente estabelecidas e, por 

isso, houve o distrato. O Mário, que era conhecido de um dos sócios do 

terreno, que arrumou com o Geraldo, que tinha o comprador Sr. Younes. 

Não sendo possível a venda para este, o mesmo Sr. Mario procurou o 

Eduardo, sócio do terreno, que juntou com outro corretor e repassou o 

terreno para Sr. Valdir, que realmente comprou o terreno. Também foi 

ouvida a testemunha José Carlos Viana que relatou que na época 

trabalhava com o autor. Disse que o Geraldo atendeu o réu com mais dois 

corretores. Teve a negociação, mas parece que não deu certo. Na época, 

quando era feita parceria de fora, 50% ficavam com o autor e 50% com a 

outra parte. A testemunha não participou da negociação, cada um cuidava 

do seu. A parte autora colacionou nos autos, cópia da autorização 

especifica de venda de área com validade de 15 (quinze) dias assinado 

em 25/11/2013 (ID. 4859862), contrato de promessa de compra e venda 

datado de 13/12/2013 (ID. 4859872), portanto, dentro do prazo de 

exclusividade entre as partes. A parte requerida trouxe aos autos cópia 

da notificação efetivada dia 27/01/2014 e do contrato de compra e venda 

da mesma área celebrado dia 19/12/2013 (ID. 8685331 e 8685348). Assim, 

em que pese o distrato efetuado a posteriori entre o requerido e o 

comprador indicado pelo autor, constata-se que o negócio somente não se 

efetivou pela desistência do vendedor. De modo que, nos termos da 

autorização específica de venda de área, é devido o pagamento da 

comissão de corretagem ao autor. A alegação do requerido que estaria 

acobertado pelo fato de ter sido o imóvel vendido por/a terceiro não se 

justifica, uma vez que, não comprovou que de fato foi o sócio do terreno, 

Sr. Eduardo de Tal, quem realizou a venda. Tanto que o segundo contrato 

de compra e venda juntado pelo requerido constam apenas os nomes dos 

requeridos como legítimos proprietários do terreno e os valores pagos a 

título de corretagem para outros profissionais não se comunicam com o 

contrato firmado entre as partes litigantes neste processo. Há de se 

ressaltar que havia uma autorização expressa com cláusula de 

exclusividade entre o autor e o requerido, inclusive com a assinatura em 

cartório de contrato de compra e venda com o comprador indicado pelo 

demandante dentro do prazo da exclusividade. Ora, o objeto da mediação 

não é uma conduta propriamente dita, mas o resultado de um serviço, 

existindo, portanto, uma obrigação de resultado. Segundo o disposto no 

artigo 725 do Código Civil: “A remuneração é devida ao corretor uma vez 

que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou 

ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. 

Como bem pondera Cezar Fiuza: “Para que sobrevenha o dever de pagar 

a comissão, é necessário que o resultado a que o corretor se obrigou seja 

atingido. Salvo cláusula em contrário, para que o resultado da corretagem 

considere-se alcançado, basta que se conclua a intermediação, que 

culmina com o fechamento do negócio. Assim, concluído o contrato, objeto 

da corretagem, é devida a comissão, ainda que o contrato demore a ser 

executado, ou mesmo que nem venha a ser executado.” (in Direito Civil. 

10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 592). Nesse sentido: APELAÇÃO 

- AÇÃO MONITÓRIA - SERVIÇOS DE CORRETAGEM PARA AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL URBANO - CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO VERIFICADO - AÇÃO 

MONITÓRIA INSTRUÍDA COM DOCUMENTO ESCRITO SEM EFICÁCIA 

EXECUTIVA - POSSIBILIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO - 

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORRETAGEM NÃO 

DESQUALIFICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. 

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se 

a questão é de direito e já se tem provas suficientes para o deslinde da 

questão. Afasta-se a alegação de impropriedade da Ação Monitória, se 

demonstrado que foi instruída com prova escrita sem eficácia executiva. 

Demonstrada a contração dos serviços de corretagem de aquisição de 

imóvel e o resultado útil, é devido o valor cobrado a título de honorários de 

corretagem, em especial, se observado o critério da equidade. (N.U 

0010400-50.2012.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 

26/06/2017) [grifos nossos] RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE DA RÉ 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – REJEITADA - COMISSÃO DE 

CORRETAGEM . DISTRATO DA COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – DANO 

MORAL – INEXISTENTE – DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇOES PAGAS 

DEVIDAMENTE CORRIGIDAS – RETENÇÃO DE 10% DO TOTAL PAGO A 
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TÍTULO DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA - POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, §1º, e 34) 

estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a 

cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo 

evidente portanto a legitimidade deles para responderem por cobranças 

indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor. A comissão de 

corretagem é devida ante a aproximação útil das partes e da assinatura do 

contrato de promessa de compra e venda, ainda que tenha havido o 

distrato posteriormente. Inteligência do art. 725 do Código Civil. O ônus do 

pagamento da comissão da corretagem é de quem deu causa ao distrato, 

no caso, foi a vendedora (ré) que não promoveu a regularização 

documental do imóvel, no prazo de 120 dias constante no contrato de 

promessa de compra e venda. É razoável e proporcional o percentual de 

10% do valor efetivamente pago pelo comprador inadimplente a título de 

multa contratual para ressarcir às compromitentes vendedoras pelos 

prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato. (N.U 

0012184-11.2014.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017) [grifos nossos] Com relação aos danos morais, vejamos: O 

Código Civil prevê que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Nos termos do art. 373, do CPC: O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Verifica-se, nos presentes autos que o autor comprovou que 

havia um contrato de exclusividade da venda entre as partes, bem como, 

a alienação do imóvel somente não ocorreu por culpa do vendedor. 

Portanto, patente à responsabilidade da parte requerida em efetuar o 

pagamento da comissão de corretagem devida nos termos do contrato 

assinado. Sua conduta omissa é ilícita e ensejadora de reparação civil por 

danos morais, cabendo apenas perquirir se estão presentes os outros 

elementos caracterizadores do dever de reparar. Ao conceituar danos 

morais CARLOS ALBERTO BITAR leciona: "danos morais são lesões 

sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas". (Reparação Civil por Danos Morais / Caderno de Doutrina/Julho 

de 1996 / Tribuna da Magistratura, p. 33 / 37). Para que se tenha direito à 

indenização, decorrente de responsabilidade civil aquiliana ou 

extracontratual, devem ser verificados os seguintes elementos 

configuradores do ato ilícito: a CULPA; o DANO e o NEXO DE 

CAUSALIDADE, ou seja, o dano deve ser conseqüência direta da atividade 

culposa de quem o produziu. Imprescindível, pois, que estejam presentes 

os elementos acima citados para que se faça jus a qualquer verba 

indenizatória. Ao discorrer sobre o tema da responsabilidade civil, 

especialmente sobre os critérios para a caracterização da culpa SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO, deixou assentado que: "vivendo em sociedade, o 

homem tem que pautar a sua conduta de modo a não causar dano a 

ninguém. Ao praticar os atos da vida, mesmo que lícitos, deve observar a 

cautela necessária para que de seu atuar não resulte lesão a bens 

jurídicos alheios. A essa cautela, atenção ou diligência convencionou-se 

chamar dever de cuidado objetivo". Ensina, ainda, que "a inobservância 

desse dever de cuidado torna a conduta culposa, o que evidencia que na 

culpa importa não o fim do agente (a sua intenção), que normalmente é 

lícito, mas o modo e a forma imprópria do atuar". Conclui, então, que: 

"diferentemente do dolo, a culpa não é vontade de praticar determinado 

ato ilícito. É, antes, a vontade de praticar ato lícito, mas o agente, por não 

adotar a conduta adequada, acaba por praticar ato ilícito". "Vê-se, então, 

que há na culpa uma conduta mal-dirigida a um fim lícito; uma conduta 

inadequada aos padrões sociais; ato ou fato que uma pessoa prudente e 

cautelosa não teria praticado. É imprevisão do previsível por falta de 

cautela do agente. Há na culpa, em última instância, um erro de conduta". 

(Programa de Responsabilidade Civil, 2ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, 

p. 38). Vê-se, portanto, que a caracterização da culpa estará sempre 

atrelada à inobservância de um dever de cuidado, por parte do autor da 

conduta responsável pelo dano. O ponto de partida da culpa, conforme 

deixou registrado CAVALIERI FILHO, "é a violação de uma norma de 

conduta por falta de cuidado; geral, quando contida na lei; particular, 

quando consignada no contrato, mas sempre por falta de cautela" (ob. cit). 

No caso concreto, patente a culpa da parte requerida em não efetuar o 

pagamento da comissão de corretagem devida ao autor pelos trabalhos 

desenvolvidos na venda do imóvel. O dano e o nexo de causalidade 

também são evidentes posto que aquele preste serviço à terceiro, 

vendendo seu imóvel em troca de comissão, sendo que havia uma 

estipulação entre as partes com cláusula de exclusividade, efetivamente 

fechou o negócio, tendo inclusive assinado contrato de compra e venda 

com firma em cartório com o comprador indicado pelo autor e depois 

desiste da negociação, sem repassar o valor pertinente a título de 

comissão, ultrapassa os simples dissabores decorrentes do 

descumprimento contratual. A longa espera do autor que necessitou 

buscar o Judiciário para ter seu direito assegurado, face à omissão da 

requerida, justificam os danos morais indenizáveis. Em relação ao quantum 

indenizatório, cumpre-se asseverar que a indenização por danos morais 

não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, de 

forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo. Sobre a 

questão, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR in (Dano Moral, Ed. 

Oliveira Mendes, p. 43 / 44). "Impõe-se a rigorosa observância dos 

padrões pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência 

registrada no direito comparado para se evitar que as ações de reparação 

de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de 

espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e 

econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob a 

análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação 

isoladamente na forma eventual de um ou na possível pobreza do outro. 

Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a indenização tomando como base tão 

somente o patrimônio do devedor" Para a reparação por dano moral, o 

critério para fixação do montante deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade atentos ao caráter pedagógico para o 

autor dos fatos para não reiterar na conduta e a ausência do 

enriquecimento ilícito para a vítima. O STJ tem entendido que o valor da 

reparação por danos morais dever ser revisto somente em casos em que 

o mesmo se mostrar irrisório ou abusivo. Nesse sentido é o seguinte 

julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE 

ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR 

IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar o 

inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou 

para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando 

manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código 

de Processo Civil. 2. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido 

de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de 

indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses 

em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se 

dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 177694/SP, 

Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julg. 15.05.2014, DJe 16.06.2014) 

No caso vertente, observo que se mostra consentânea a fixação em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). O valor não pode ser considerado 

desproporcional ou desarrazoado face ao longo tempo imposto ao autor 

para solução do litígio. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Cobrança de Comissão de 

Corretagem c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Geraldo 

Rodrigues Ferreira em desfavor de Joaquim Fabio Mielli Camargo e Andrea 

Boscolo Camargo para: a) Condenar o requerido ao pagamento da 

comissão de corretagem de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC a partir da data desta sentença, e juros 

de 1% ao mês a partir da citação. b) Condenar o requerido ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno a requerida ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o requerido o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1346 de 2237



necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020910-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELINA VAZ CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP244223-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020910-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de 

Tutela de Urgência e Condenação em Danos Morais ajuizada por Ana 

Angelina Vaz Curvo em face de Banco Daycoval. Sustenta a autora ter 

sido surpreendida com a realização de 05 (cinco) empréstimos 

consignados em seu nome no valor de R$ 91.478,97 (noventa e um mil 

quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) parcelados 

em 96 meses. Afirma nunca ter pactuado o contrato de financiamento com 

a reclamada e que o dinheiro em nenhum momento foi disponibilizado em 

sua conta. Acrescenta que nunca realizou nenhum tipo de empréstimo 

e/ou financiamento consignado em folha de pagamento com a demandada, 

bem como, alega que para se realizar o contrato seria necessário ser feito 

presencialmente ou através de assinatura digital, o que segundo a mesma 

não ocorreu. Requer, diante dos fatos, a concessão da tutela a fim de que 

seja determinada a suspensão imediata de qualquer desconto, se 

abstenha de apontar a pretensa dívida em cadastro de inadimplentes, 

declare a inversão do ônus da prova, seja realizada a restituição das 

quantias indevidamente descontadas em seus proventos com a sua 

devolução em dobro, seja declarada a inexistência do débito e a 

condenação a título de indenização por danos morais. Deu à causa o valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu o pedido com os documentos de 

ID. 8727780/8727825. Pela decisão ID. 9990307 foi deferida a antecipação 

da tutela de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos que 

estão sendo realizados na conta da parte autora, bem como, determinar a 

parte requerida que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro 

de proteção ao crédito. Citada, a requerida apresentou contestação ID. 

12412402, acompanhada dos documentos de fls. ID. 12412426 a 

12413235. Impugnação à contestação ID. 12672703. O feito foi saneado 

pela decisão ID. 15403506, ocasião em que se rejeitou a preliminar de 

ausência de interesse processual e fixou como ponto controvertido a 

existência de ilicitude na conduta da requerida, a comprovação da 

legalidade na condução da cobrança, a existência de danos, sua 

extensão e nexo causal. Intimadas para se manifestarem acerca da 

necessidade de produção de provas, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 15675575). Por fim, o Sr. José Vaz 

Curvo Net informou na manifestação de ID. 25730024 que a autora faleceu 

em 20/03/2019 e requereu a habilitação dos herdeiros, Rafael Frederico 

Vaz Cruz, José Tadeu Vaz Cruz, João Carlos Vaz Curvo e Estevão Virgílio 

Vaz Curvo. Juntou documentos ID. 25730029 a 257300407. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela de Urgência e 

Condenação em Danos Morais ajuizada por Ana Angelina Vaz Curvo em 

face de Banco Daycoval, visando a declaração de inexistência do débito, 

a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais, custas processuais e honorários advocatícios. Constata-se que 

parte Ré cobra da parte autora a importância de R$ 91.478,97 (noventa e 

um mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), 

referente a 05 (cinco) empréstimos supostamente contratado. A parte 

autora não reconhece a dívida em questão. Imperioso ressaltar que existe 

entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no 

conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual 

“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Todavia, 

diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a 

contratação de financiamento pela parte autora, conforme documentos 

coligidos que comprovam a assinatura pela autora do contrato, depósitos 

efetuados na conta bancária da parte autora, bem como, apresentou cópia 

dos documentos de identificação, razão pela qual tenho ausentes a 

negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que 

lícita a cobrança do débito pelo serviço contratado. Aliás, após a juntada 

dos documentos, a parte autora sequer requereu provas para questionar 

a validade e veracidade dos documentos, notadamente os depósitos 

bancários efetivados pela requerida na conta bancária da autora, 

pugnando pelo julgamento antecipado da lide. É consabido que nas 

relações de consumo, a responsabilização, em regra, é objetiva, 

prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do 

risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie 

risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo 

Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor - 

responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo 

aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de 

consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). Outrossim, essa teoria 

funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios 

do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve 

arcar com os prejuízos causados, independente de culpa. Contudo, a 

dispensabilidade da demonstração de culpa, não exime o consumidor de 

comprovar a prática do ato ilícito, in casu, a ocorrência de ausência de 

contratação. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus 

da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em 

atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços ID. 12412426 a 

12413235, qual consta cópias dos contratos de empréstimos, cópia do 

documento de identificação da autora e comprovantes de depósitos em 

favor da requerente, mostrando-se legítima a cobrança, e por conseguinte 

a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito. Com 

esses fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela 

requerida ao longo da instrução processual, que demonstram a 

regularidade da contratação. Em consequência, ante a ausência da prática 

de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para 

sua configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA 

INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO 

REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de 

telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a 

ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. 

Evidenciado o uso do processo para se abster de pagamento de dívida 

regular e recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a 

condenação da parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do 

CPC. Não sendo demonstrada a modificação da situação financeira da 

parte após deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em 

revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 
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APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA 

COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da 

ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS 

USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM 

A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. 

SERVIÇOS CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser 

reconhecida ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços 

devidamente usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, 

sem prova cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara 

administrativa. Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, 

resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela de Urgência e Condenação 

em Danos Morais ajuizada por Ana Angelina Vaz Curvo em face de Banco 

Daycoval. Cesso a eficácia da liminar concedida na decisão ID. 9990307. 

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Retifique o cadastro 

das partes para constar no polo ativo o espólio da Ana Angelina Vaz 

Curvo, representada por seu inventariante José Vaz Curvo Net, bem 

como, os herdeiros, Rafael Frederico Vaz Cruz, José Tadeu Vaz Cruz, 

João Carlos Vaz Curvo e Estevão Virgílio Vaz Curvo, conforme 

documentos ID. 25730024 a 23730407. Transitado em julgado, não 

havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015491-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015491-94.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada por 

Daniel Correia de Souza em face de Banco Santander (Brasil) S/A. 

Sustenta o autor que efetuou um empréstimo consignado junto ao Banco 

BMG, que por sua vez, realizou um depósito bancário no valor de R$ 

742,44 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

na conta que o autor mantém junto a Requerida. Ocorre que ao procurar a 

requerida para sacar o dinheiro, foi informado por um preposto desta que 

o valor foi levantado por uma pessoa estranha à relação jurídica, que teria 

se identificado com o nome do autor. Afirma ainda que o dinheiro foi 

levantado sem sua autorização, ter solicitado esclarecimentos, bem como, 

o reembolso da quantia depositada, mas a requerida não atendeu as suas 

reclamações. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido 

a fim de condenar a requerida a efetuar o ressarcimento da quantia de R$ 

742,44 (setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), 

assim como, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor não inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Deu à causa o valor de 

R$ 8.742,44 (oito mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e 

quatro centavos). Instruiu o pedido com os documentos ID. 

13511480/13511504. Pela decisão ID. 13820578 foram deferidos o 

benefício da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Citado, o 

requerido apresentou contestação (ID. 14720880), acompanhada dos 

documentos ID. 14720886. Impugnação à contestação ID. 

14796213/14796263. O feito foi saneado pela decisão ID. 15115031 e 

fixou como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a falha 

na prestação do serviço, comprovando-se a imprudência, negligencia e 

imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo causal. Intimados 

acerca da necessidade de produção de provas, somente a parte 

requerida se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID. 

160103434). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material e Moral 

ajuizada por Daniel Correia de Souza em face de Banco Santander (Brasil) 

S/A. Busca o autor o ressarcimento pela quantia depositada na conta 

bancária da empresa requerida que foi levantada por terceiros sem a sua 

autorização, bem como, a condenação desta por danos morais. O autor 

colacionou aos autos o comprovante de depósito fornecido pelo Banco 

BMG, onde consta como destinatário da quantia depositada (ID. 

13511499), enquanto a requerida se limitou a dizer que, após consultar 

seus bancos de dados, não constatou a ocorrência de nenhum depósito 

em nome do autor. Assim, a requerida não conseguiu refutar a prova 

apresentada pelo autor, que após realizar o empréstimo, teve o dinheiro 

depositado em sua conta bancária e não realizou o levantamento desse 

valor. O pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base 

na falha na prestação de serviço fornecido pelo requerido a quem, na 

hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos 

dados apresentados para o levantamento da quantia existente na conta do 

autor, fornecimento de serviços em questão, ou seja, tratando-se o caso 

de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Analisando as 

provas dos autos, resta incontroverso que houve o depósito na conta 

bancária da requerida, sendo que essa importância não foi resgatada pelo 

autor. Ainda, a requerida não se desincumbiu de provar qualquer fato 

desconstitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, inciso II do CPC/2015, pois se observa que a empresa 

requerida autorizou o levantamento do depósito por um terceiro, sem o 

conhecimento do autor. Portanto, o que se conclui é que a parte autora 

teve prejuízos ao indicar a conta bancária junto à requerida para efetuar o 

depósito que posteriormente foi levantado sem a sua autorização, o que 

enseja o ato ilícito. Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na 

ligação entre a má prestação de serviço pelo réu, configurada na 

fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permitiu o saque 

do dinheiro por terceiro gerando transtornos ao consumidor. Houve, 

portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte requerida, já 

que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre a 

parte autora e o terceiro que levantou a importância depositada na conta 

do autor. Assim, a ocorrência de fraude de terceiro não tem o condão de 

afastar a responsabilidade objetiva imputada a requerida no caso 

concreto, pois incumbia à instituição financeira fazer prova desconstitutiva 

ou modificativa do direito do autor. Nesse passo, o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento através da súmula 479: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias”. Ainda que as relações de consumo 

sejam permeadas pelo princípio da boa-fé, subsiste o dever de 

conferência de veracidade das informações prestadas pelo contratante 

ao fornecedor. Além disso, a conduta delituosa de terceiro que se utiliza 

de documentos de outrem para realizar transações financeiras não se 

encaixa nas hipóteses de excludentes de responsabilidade civil, previstas 

no §3º do artigo 14 do CDC, pois constitui fato inerente à atividade 

desenvolvida pela instituição financeira, devendo responder por eventuais 

falhas na prestação do serviço. Desse modo, há a responsabilidade do 

requerido quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão de não ter agido de 

forma diligente quando da realização do levantamento do depósito ou 

qualquer outro serviço, pois a falha na prestação do serviço gerou 

prejuízos à parte autora. O Código de Defesa do Consumidor enfatiza tal 

responsabilidade ao preconizar: “Art. 14. O fornecedor de serviços 
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1°. O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido”. Ainda, consoante 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há a responsabilidade no 

presente caso: “[...] As instituições bancárias respondem objetivamente 

pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - 

como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de 

empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido[...]”. 

(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, DJe 12/09/2011) Configurado o dano, tem-se que o dano moral 

atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os 

sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes 

demonstrados no caso vertente. Neste sentido, o requerido deve 

responder pelos danos causados ao autor em razão de sua conduta 

negligente, pois comprovado o nexo causal. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO 

– DESCONTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO 

– AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 – JUROS DE Fl. 8 de 11 PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 150858/2016 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE PONTES E LACERDA RELATORA:DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO MORA – SÚMULA 54/STJ – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “A Segunda Seção desta Corte Superior, em recente 

julgamento submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC (REsp 

1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 

em 24/8/2011, DJe 12/9/2011), firmou entendimento de que as instituições 

bancárias respondem objetivamente por danos causados por fraudes ou 

delitos praticados por terceiros, visto que tal responsabilidade decorre do 

risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (...). 6. 

Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - AgRg nos EDcl no 

AREsp 238.203/MG - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - 

Julgado em 07/03/2013 - DJe 13/03/2013). 2. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 3. 

“Os juros de mora fluem a partir de evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ). (Ap 69324/2015, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) “INDENIZAÇÃO - DANO MORAL 

- ATO DE TERCEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE - CONDUTA OMISSIVA DA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO – CULPA CONFIGURADA - 

INEXIGÊNCIA DA PROVA EFETIVA DO DANO - INSCRIÇÃO NO SERASA 

INDEVIDA – DANO CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO - CRITÉRIOS 

PUNITIVOPEDAGÓGICO – APELAÇÃO IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO 

PROVIDO PARCIALMENTE. Não pode o requerido alegar que o ato danoso 

fora causado por terceiro, visando a exclusão de sua responsabilidade, 

se resta patentemente demonstrado que a sua conduta omissiva foi o 

ponto primordial que proporcionou a prática do ato e verificando-se o nexo 

de causalidade entre a conduta do requerido e o resultado danoso, 

configurado está a sua responsabilidade de indenizar...”. (TJMT, RAC n. 

13.990/2005, 5ª Câm. Cív.,j. 10.05.05) A indenização pelo dano moral deve 

ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do apelante e a 

extensão da ofensa suportada pelo requerido, observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse diapasão, por não haver no 

ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do 

valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência 

nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a 

ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao 

correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido. Assim, restou 

consagrado nos pretórios nacionais que, a fim de encontrar o valor 

correspondente ao abalo moral sofrido, “deve-se atentar para as 

circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito 

lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sociais e 

econômicas da vítima e do ofensor”. (TJ/PE – AC 126355-2 – Rel. Des. 

Bartolomeu Bueno – DJPE 13-5-2006). No que tange ao quantum 

indenizatório arbitrado este deve se atentar para que a reparação não 

venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o 

efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos 

equivalentes ao presente. Portanto entendo que o arbitramento da 

indenização por dano moral atendendo a proporcionalidade e 

razoabilidade, ao qual entendo como prudente e fixo o seu valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada 

por Daniel Correia de Souza em face de Banco Santander (Brasil) S/A, 

para condenar a parte Requerida: a) Ao pagamento R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; b) Ao pagamento R$ 742,44 (setecentos e 

quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) acrescido de juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir da data do desembolso a título de danos materiais; c) Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Transitado 

em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifeste o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo 

outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027549-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027549-66.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais 

proposta por Maria de Fátima Leandro em face de Casas Bahia (Via 

Varejo S/A). As partes formularam acordo conforme ID. 27754310, 

requerendo a homologação do mesmo e a extinção do processo. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID. 27754310, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016646-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO DIOGENES DA CRUZ JAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID WENER FARINELLI SERILO OAB - MT19592-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Autos nº 1016646-69.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral ajuizada por Aleixo 

Diogenes da Cruz Jaques em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Sustenta o autor que é consumidor dos 

serviços de energia elétrica ofertados pela requerida, através da UC nº. 

6/218235-0, cuja média de consumo é de 216 kWh e o valor de R$ 145,05. 

Alega que no dia 29 de julho de 2016, o funcionário realizou uma avaliação 

técnica no relógio medidor de energia da sua residência, sendo informado 

que seria feito a troca do seu medidor por um novo, ocasião em que a Sra. 

Fabiana, esposa do autor, assinou sem ler o que estava escrito no termo 

de fiscalização, acreditando que era apenas a troca do medidor. Informa 

que no mês de janeiro de 2017, recebeu em sua residência uma fatura de 

energia com o valor desproporcional ao seu consumo, cujo valor é de R$ 

982,67, ao receber a fatura e em contato com a requerida a atendente 

informou que o valor se referia a recuperação de consumo dos meses de 

maio a julho de 2016, sob a alegação de irregularidade no medidor de 

energia. Relata que solicitou a emissão de uma nova fatura com o valor do 

consumo do mês de janeiro de 2017, todavia, a requerida não 

disponibilizou a fatura com o valor correto, inseriu o nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito no dia 05/05/2017 e no dia 24/05/2017 

suspendeu o fornecimento da energia sem comunicar o autor. Acrescenta 

que o valor cobrado na fatura com o vencimento no mês de março/2017 é 

totalmente indevido e desproporcional, uma vez que não se beneficiou da 

energia e sequer havia usado aquela quantidade de energia durante o 

período de maio a julho de 2016. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que seja declarado inexigível o 

débito cobrado pela requerida, bem como, a condenação da requerida ao 

pagamento de uma verba indenizatória por dano moral no valor não inferior 

ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu à causa o valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Instruiu o pedido com os documentos 

conforme IDs n. 7371026/7371087. A decisão inicial no ID n. 7384241 

deferiu a antecipação da tutela de urgência determinando que a requerida 

restabelece o fornecimento dos serviços ao imóvel da autora, bem como, 

determinou a exclusão do nome da parte autora de dados do SERASA. Na 

mesma ocasião intimou o autor para emendar a inicial, o que foi cumprido 

nos IDs n. 8133603/8133635. Citada, a requerida apresentou contestação 

ID n. 10326393, acompanhada de documento nos IDS n. 

10326394/1036464. Impugnação à contestação ID n. 10606420. Decisão ID 

n. 11589788 intimou a parte requerida para manifestar-se a respeito do 

documento acostado na impugnação à contestação, o que foi cumprido no 

ID n. 1003943. O feito foi saneado ID n.º 15068012. Intimadas para se 

manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, a parte 

autora manifestou-se no ID n. 15959216 e a parte requerida manifestou no 

ID n. 16195492. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Dano Moral ajuizada por Aleixo Diogenes da Cruz Jaques 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela UC nº 6/218235-0, onde, no mês 

de janeiro de 2017 recebeu uma fatura no valor de R$ 982,67, referente a 

diferenças do consumo faturado constatada numa inspeção realizada pela 

requerida. Inconformado com a cobrança, o autor solicitou a emissão de 

uma nova fatura com o valor do consumo do mês de janeiro de 2017. No 

entanto, a requerida não atendeu a reclamação e ainda inseriu o nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito no dia 05/05/2017 e no dia 

24/05/2017 suspendeu o fornecimento da energia sem comunicar o autor. 

Nessa ocasião, a requerida notificou o requerente, noticiando que foi 

realizada perícia no medidor de energia elétrica e constatada a fraude no 

medidor. Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da 

ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento do autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 
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morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança do suposto consumo faturado a menor em virtude do alegado 

“irregularidades encontradas no medidor” no valor de R$ 982,67 mostra-se 

indevida. Constatado que o débito que está sendo cobrado pela 

prestadora do serviço é indevido, bem como a anotação perante o 

SERASA e o corte por ela efetuado no fornecimento de energia, bem 

essencial à vida, configura claramente ato ilícito e abusivo, de forma que 

procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - 

COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS 

- IMPROCEDÊNCIA - [...] - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO RECONHECIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. [...]. A perícia de medidores de energia elétrica 

realizada pelo Inmetro, órgão independente e que possui atribuição para 

tanto, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudos de verificação 

metrológica, se reveste de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 

de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte 

no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de 

consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap, 118092/2012, Desa. MarilsenAndrade 

Addario, Segunda Câmara Cível, j. em 19/06/2013, DJE 12/07/2013) 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

COLETA DE ESGOTO. EMISSÃO DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORTE REALIZADO. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NESTA PARTE IMPROVIDO. Em razão de 

tudo o que consta dos autos ficou evidente que o procedimento adotado 

pelo réu e seus prepostos causou à autora grave constrangimento, pois o 

serviço não foi prestado a contento, o que gerou fatura em valor quase 

que o dobro do devido, impossibilitando a quitação da fatura e provocando 

corte no fornecimento do bem essencial à vida humana. Presente, 

portanto, o injusto sofrimento imposto pelo réu à promovente, configurando 

o dano moral, fazendo possível e necessária sua indenização. (...) (TJ-SP 

- APL: 00114607220108260506 SP 0011460-72.2010.8.26.0506, Relator: 

Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/06/2013, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: Fl. 9 de 11 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 5655/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 19/06/2013) Acerca do quantum indenizatório, por não 

haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição 

objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da 

jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório 

deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar 

satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem 

imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou 

representem enriquecimento sem causa. Com base na observância 

desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), pois o conjunto probatório demonstra cabalmente 

a existência de conduta negligente da requerida e, que não agiu com 

cautela na cobrança do débito controvertido e deu ensejo ao corte no 

fornecimento de serviço essencial. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral 

ajuizada por Aleixo Diogenes da Cruz Jaques em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, a fim de: a) declarar 

cancelada a fatura de janeiro de 2017, referente a fatura de recuperação. 

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) condenar, 

ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. d) Torno definitiva a decisão 

que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela (ID. 7384241). 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048186-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME SEIBERT OAB - RS93483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBEARIA LEONIDAS LTDA - ME (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1351 de 2237



Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1048186-67.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Zeferino Indústria e 

Comércio de Calçados e Acessórios S/A em face da decisão Id. 

27350058, buscando a revisitação da mesma a fim de que seja revista a 

análise da tutela antecipada. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for 

necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, uma 

vez que o pedido de tutela antecipada será analisado após a 

apresentação da contestação da parte contrária. Nesse sentido tem 

decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 

ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos, e mantenho 

integralmente a decisão proferida. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022674-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. R. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022674-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por A. C. de 

A. R. L. representada por sua genitora Pollyana Maria de Alcantara Ribeiro 

Lima em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Sustenta que adquiriu da 

reclamada uma passagem aérea com saída de Cuiabá com destino final 

Lisboa. Alega que o marido da representante tem fobia de voar e, 

decorrente a esse pânico, além das passagens aéreas optou por comprar 

o espaço azul, que oferece mais comodidade aos passageiros. Informa 

que ao realizarem o embarque, foram direcionados a outro ambiente e não 

ao contratado, diante da situação acionaram o comissário para relatar o 

imprevisto e pediram para que fosse realizada a troca de lugares, todavia 

foram informados de que os assentos não estavam mais disponíveis. 

Acrescenta que na viagem de volta também não foram alocados nos 

assentos adquiridos, e, foi realizada uma conexão a mais do que havia 

sido firmada em contrato. Além disso, teve arcar com gastos além do 

planejado, haja vista não ter recebido nenhuma assistência. Relata que 

além dos prejuízos financeiros inesperados, ao chegar a Cuiabá teve sua 

bagagem extraviada e somente lhe foi entregue no dia seguinte. Requer 

seja condenada a indenização de cunho compensatório pelos danos 

morais, determinar a restituição em dobro dos gastos com hospedagem e 

determinar a restituição em dobro do valor adicional pelo espaço tudo azul. 

Dá-se a causa o valor de R$ 19.622,45 (dezenove mil seiscentos e vinte e 

dois reais e quarenta e cinco centavos). Instruiu o pedido com os 

documentos ID. 9108585-9108596. No despacho ID. 9149457 foi 

determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, bem como, 

foi cumprida a determinação de acordo com documentos ID. 

9723452/9723456. Citado, o requerido apresentou contestação ID. 

11730004, acompanhada dos documentos ID. 11730010. O feito foi 

saneado conforme ID. 15109997. Intimados para se manifestar acerca da 

produção de provas, somente a requerida se manifestou no ID. 15969398 

e requereu o julgamento antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Reparação por 

Danos Morais ajuizada por A. C. de A. R. L representada por sua genitora 

Pollyana Maria de Alcantara Ribeiro Lima em face de Azul Linhas Aéreas 

Brasileiras. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo certo que, em se tratando de relação de consumo a 

responsabilidade é objetiva pelo fato do serviço, prevista no artigo 14 do 

CDC, respondendo o fornecedor pelo serviço defeituoso, 

independentemente da existência de culpa. Verifica-se dos autos que a 

autora adquiriu passagem aérea da ré, referente ao trecho Cuiabá/MT – 

Lisboa/PT, com previsão de saída dia 29/12/2016 – conexão em 

Campinas/SP e chegada em Lisboa as 06h55min do dia 30/12/2016, 

ocasião em que pagou uma taxa extra para ter direito a um espaço maior e 

mais confortável denominado “espaço azul”. No entanto, no momento do 

embarque foram alocados em outros assentos, sem as comodidades 

supracitadas, bem como, não conseguiram trocar de lugar pelo espaço 

adquirido. No voo de retorno ao Brasil, realizado no dia 12/01/2017, a parte 

autora também não foi acomodada no “espaço azul”, embora tenha pago 

por este conforto. Além disso, foi realizada uma conexão a mais daquela 

contratada inicialmente, pois o voo foi alterado para o seguinte trajeto – 

Madrid – Lisboa – Campinas – Cuiabá. O voo de Lisboa que sairia as 18:15 

foi cancelado e a parte requerida não prestou nenhum auxílio à autora e 

seus familiares que tiveram gastos com acomodações no valor de R$ 

220,35 (duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos) e alimentação no 

valor de R$ 90,25 (noventa reais e vinte e cinco centavos), uma vez que 

somente no dia seguinte conseguiram embarcar para o Brasil. Como se 

não bastasse, as malas da família foram extraviadas e somente 

localizadas e entregues a família no dia seguinte. A ré, por sua vez, não 

comprovou a ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Em tal 

hipótese, o dano é considerado in re ipsa, ou seja, não se faz necessária 

a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da 

experiência comum. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela autora 

decorrente do cancelamento do voo e o pagamento de taxa extra por um 

espaço que não usufruiu, desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetida, por culpa da requerida, é passível de indenização, máxime por 

ter havido alterações no voo, diversa do contratado. Nesse sentido; 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM 

PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – 

DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil 

do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve 

reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má 
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prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero 

aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento 

de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos 

de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos 

morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e 

capacidade econômica das partes. (Ap 27717/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017) 

Neste caso, o arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem 

enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o 

ofensor. Tem que haver desgaste financeiro ao réu para abster-se de 

praticar atos semelhantes, mas deve ser evitada a pena exacerbada. 

Ainda, devem ser levadas em consideração as condições econômicas 

das partes, a repercussão do fato e a conduta do réu para a justa 

dosimetria do valor indenizatório. Por esta razão, fixo a condenação em R$ 

8.000,00 (oito mil reais), indenização razoável e satisfatório ao dano 

provocado. Além disso, se a obrigação descumprida gerar prejuízo de 

ordem material, chamado pela doutrina de patrimonial, o dano será 

indenizável. No entanto, para que ocorra o dever de indenizar, não basta a 

prova do ato ou conduta ilícita e do nexo causal; é necessária a prova da 

repercussão patrimonial negativa no acervo de bens de quem reclama, 

não bastando meras elucubrações. Para Maria Helena Diniz, "dano 

patrimonial é a lesão concreta, que afeta o interesse relativo ao patrimônio 

da vítima, consistente na perda deterioração, total ou parcial, dos bens 

materiais que lhe pertencem sendo suscetível de avaliação pecuniária e de 

indenização pelo responsável. Mede-se pela diferença entre o valor atual 

do patrimônio da vítima e aquele que teria, no mesmo momento, se não 

houvesse a lesão" (in DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: 

Responsabilidade Civil. Vol.VII. São Paulo, Saraiva). Como é sabido, o dano 

patrimonial abrange não só o dano emergente, o que efetivamente perdeu, 

mas também o lucro cessante, ou seja, o aumento que seu patrimônio 

deixou de ter em razão do evento danoso. Quanto aos danos materiais, 

devidamente comprovados por notas fiscais idôneas, comprovado o nexo 

causal, é de se impor a restituição de valores dispendidos ante a má 

prestação de serviço pela requerida. No que tange aos danos materiais, 

comprovou-se nos autos um gasto no valor de R$ 220,35 (duzentos e 

vinte reais e trinta e cinco centavos) e alimentação no valor de R$ 90,25 

(noventa reais e vinte e cinco centavos), a fim de reparar os danos 

causados pelo cancelamento do voo. Além disso, alega a autora que 

pagou o valor de R$ 610,80 (seiscentos e dez reais e oitenta centavos) 

pelo “espaço azul”, contudo, conforme demonstrado pela requerida, a 

requerente estava acompanhada por seus pais e pagou efetivamente o 

valor de R$ 203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos) por seu 

assento, que deverá ser restituído diante da falha na prestação do 

serviço. No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados 

pela requerida, entendo não ser cabível no presente caso, visto que nos 

termos do artigo 42, parágrafo único do CDC : “O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. No entanto, a devolução 

desses valores deverá ocorrer em sua forma simples, pois não vislumbro 

a má-fé da requerida, ao ponto de afrontar os termos do art. 42, parágrafo 

único do CDC. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Reparação por Danos Morais ajuizada por A. C. de A. R. L representada 

por sua genitora Pollyana Maria de Alcantara Ribeiro Lima em face de Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras para: a) Condenar a requerida ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). b) 

Condenar a requerida a efetuar o ressarcimento de R$ 220,35 (duzentos e 

vinte reais e trinta e cinco centavos) referente à hospedagem, R$ 90,25 

(noventa reais e vinte e cinco centavos) referente à alimentação e R$ 

203,60 (duzentos e três reais e sessenta centavos), a serem corrigidos 

monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês 

a partir da citação. c) Condeno-a, ainda, com o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em julgado, 

manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da sentença. 

Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias 

anotações. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001644-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ADAMS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n° 1001644-59.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por Ademar Adams em face de Banco 

PAN S.A (antigo Banco Panamericano S.A e sucessor do Banco Cruzeiro 

do Sul) e Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul. Sustenta o autor que fez 

alguns empréstimos junto à 2ª reclamada através de convênio com a 

Cooperjus, atual Sicredi Ouro Verde, na condição de consignação em 

folha de pagamento. Alega que procurou o Banco Cruzeiro do Sul, para 

liquidar todos os contratos vigentes, todavia não conseguiu realizar a 

operação diretamente na agência pelo fato de que o atendimento aos 

clientes estava ocorrendo por telefone devido o fato de ter entrado em 

liquidação extrajudicial. Informa que solicitou ao TRT-23/MT que 

suspendesse os descontos de sua folha, uma vez que, ao tentar liquidar 

os contratos, já havia sido descontado o valor de mais uma parcela em 

sua folha. Acrescenta que para quitar a dívida e liberar a margem 

consignável, realizou um depósito extrajudicial com valor de R$ 47.228,60 

(quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) em 

favor do Banco Cruzeiro do Sul, equivalente ao total da dívida. Afirma que 

a consignação extrajudicial atingiu o objetivo e o desonerou da obrigação 

em dinheiro. Todavia, após os pareceres do órgão, a administração do 

TRT-23/MT formulou pedido comunicando o Banco Cruzeiro do Sul para 

cessar os descontos, entretanto, o referido banco o julgou inadimplente e 

designou seu nome no SERASA EXPERIAN e no SPC. Requer seja 

autorizado à consignação judicial da quantia R$ 47.228,60, conceda a 

tutela liminar ou tutela provisória a fim de suspender o apontamento de seu 

nome junto aos cadastros SERASA EXPERIAN e SPC, a inversão do ônus 

da prova, declarar a quitação dos contratos e declarar inexistente os 

débitos apontados pelo Banco Cruzeiro do Sul. Deu a causa o valor de R$ 

47.228,60 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos de fls. 3/14. Decisão 

inicial (ID. 4744311), deferiu a tutela de urgência para autorizar o valor do 

depósito e a determinar a expedição de ofício ao de dados do SERASA e 

congêneres a fim de excluir o nome do autor dos registros. Citada, a 2ª 

requerida apresentou contestação ID. 8373698, acompanhada de 

documentos Ids. 8373950/8374587. Citada, a 1ª requerida apresentou 

contestação ID. 8745545, acompanhada de documentos ID. 

8745569/5745584. Impugnação ID. 10497043/10497202. O feito foi 

saneado conforme ID. 15134638, indeferiu os benefícios da justiça gratuita 

a Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul devida a não comprovação de 

sua hipossuficiência, bem como, julgou extinto o processo o processo 

com relação ao Banco Pan S/A, face à ilegitimidade passiva, com base no 

art. 485, VI e § 3º, do CPC, condenando o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do 

art. 85 § 8º do Código de Processo Civil. Intimadas para se manifestar 

acerca da necessidade de produção de provas, somente a parte autora 

se manifestou, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

15210141). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 
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DECIDO. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de 

Tutela Provisória de Urgência proposta por Ademar Adams em face da 

Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul. Não há necessidade de dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide (artigo 

330, I, do Código de Processo Civil), eis que o feito versa eminentemente 

sobre matéria de direito, mostrando-se suficiente para seu deslinde a 

prova documental carreada aos autos. Pois bem, pretende o autor liquidar 

a sua dívida com a requerida, efetuando a consignação em pagamento no 

valor de R$ 47.228,60, através de guia para depósito judicial, bem como a 

exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. É sabido que a 

ação consignatória tem por finalidade o depósito judicial de quantia, ou de 

coisa devida, com efeito liberatório, permitindo assim ao devedor que, pelo 

depósito em juízo, venha a ser declarado exonerado da obrigação, 

conforme os artigos 890 e 900 do CPC/1973, correspondente ao artigo 

539 e seguintes do CPC/2015. “Art. 539. Nos casos previstos em lei, 

poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a 

consignação da quantia ou da coisa devida.” No caso em comento, o autor 

realizou junto à requerida 04 (quatro) empréstimos consignados com 

desconto em folha, representados pelos contratos nº 458902497, 

470327189, 455978247 e 456714332. No entanto, no decorrer da vigência 

dos contratos, a requerida veio à falência e o autor, na época, interessado 

em quitar todas as dívidas existentes, não conseguiu contata-la para 

efetuar o pagamento. Assim, considerando a permissão legal prevista no 

nosso ordenamento jurídico realizou a consignação em pagamento 

extrajudicial, depositando o valor de R$ 47.228,60 em favor do Banco 

Cruzeiro do Sul, ora requerido, em 23.10.2013, que foi notificado via AR, 

porém, permanece inerte quanto ao depósito efetuado, conforme 

documentos ID. 4657145 e 4657141. Posteriormente, o autor foi informado 

que a requerida havia inscrito seu nome no cadastro negativo junto aos 

órgãos de proteção ao crédito pelas dívidas supracitadas. A requerida, 

por sua vez, argumenta que o autor não quitou os contratos de 

empréstimos, tendo efetuado um depósito no valor inferior ao realmente 

devido. Juntou aos autos o cálculo do valor atualizado da dívida, com juros 

e correção monetária, conforme documentos Ids. 8374272 a 8374587. 

Contudo, não merece prosperar as alegações da requerida, posto que não 

considerou que o depósito extrajudicial foi realizado em 23/10/2013 e 

referia-se ao valor integral das dívidas, assim, não se pode validar as 

planilhas apresentadas pela demandada que discriminaram parcela por 

parcela e, ainda, para cada uma incorporou juros e correção monetária. 

Em que pese os argumentos apresentados pela requerida, ela não 

conseguiu comprovar os fatos alegados pelos motivos supracitados e, 

considerando o que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabe à requerida 

demonstrar a origem dos débitos, eis que ela detém todos os meios 

técnicos para provar os fatos alegados. Assim, sendo regular o depósito 

feito pelo autor e não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus, 

impõe-se a procedência do pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECUSA 

INJUSTIFICADA – DEPÓSITO DO VALOR EXIGIDO PELO CREDOR/RÉU – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de consignação em 

pagamento, dentre outras hipóteses, tem lugar quando o credor não puder 

ou, sem justa causa, se recursar receber o PAGAMENTO ou dar quitação 

na forma devida (CC, art. 335, I). 2. É ônus do credor a prova da recusa 

justificada ou da inexistência de recusa em receber o valor devido. 3. Não 

tendo o credor apresentado justificativa a recusa do recebimento, e tendo 

a parte autora depositado em Juízo o valor exigido pelo credor, a 

procedência do pleito consignatório é medida que se impõe. (N.U 

1001456-77.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) [grifos nossos] 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. I. Constatada a pretensão resistida da 

instituição ré, se mostra cabível a presente ação consignatória. II. Valor 

objeto de consignação que à época do ajuizamento do feito representava 

a dívida da autora frente à instituição ré. III. Honorários sucumbenciais 

majorados, por expressa previsão legal. Negaram Provimento ao recurso. 

Unânime. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Apelação Cível Nº 

70082662172 - Rel. Des. ERGIO ROQUE MENINE - Julgado em 14.11.2019) 

[grifos nossos] Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a Ação de Consignação em 

Pagamento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por 

Ademar Adams em face da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul e 

declaro extinta a obrigação referentes aos empréstimos consignados 

contratos nº 458902497; 470327189; 455978247 e 456714332. Em 

consequência, mantenho a decisão que deferiu os efeitos da tutela para 

exclusão do nome do Autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo por referência da dívida ora sub judice (ID. 4744311). 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85 § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I.C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001818-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001818-68.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Luiz Carlos Figueiredo Pinheiro ajuizou a presente Ação Ordinária de 

Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Mérito e/ou Liminar Inaudita Altera Pars, Preceito 

Cominatório e Ressarcimento por Danos Morais em face de AGEMED 

Cuiabá – AGEMED Saúde S/A. Sustenta o autor que contratou o 

fornecimento de serviços da GEAP, sendo feito todos os tramites legais na 

data de 05/09/2013. 03 (três) anos após a contratação aduz ter sido 

sorteado como associado do plano empresarial de titularidade de sua 

esposa, motivo esse que ocasionou a transferência do seu plano GEAP 

para o plano retro mencionado junto à reclamada. Informa que sofreu um 

trauma em pé esquerdo e em decorrência das fortes dores foi necessário 

se submeter à realização de diversos exames especializados. Comunica 

que após o resultado dos exames, foi diagnosticado a necessidade da 

amputação de um dos dedos do pé esquerdo, e, após a realização da 

amputação, seria necessário fazer o mesmo procedimento em mais um 

dedo do mesmo pé. Afirma que por se tratar de doença grave, era 

necessário atendimento de emergência, uma vez que a qualquer momento 

poderia precisar novas amputações, todavia a reclamada negou a 

entregar a guia de autorização, documento este primordial para que 

continuasse a realização do tratamento da doença. Acrescenta que 

realizou os exames e a primeira amputação na unidade hospital, contudo, 

antes da realização da segunda cirurgia, foi informado que o plano médico 

proferiu uma decisão afirmando que não iria cobrir o tratamento. O autor 

afirma que seu tratamento de saúde depende exclusivamente e de forma 

imediata do tratamento médico. Dessa forma, requer seja concedido os 

benefícios da justiça gratuita, o benefício da prioridade processual, a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar a 

reclamada a arcar com todas as etapas do tratamento, a condenação a 

título de indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. 

Dá-se o valor da causa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Instruiu o 

pedido com os documentos ID. 4669042 a 4669114. Pela Decisão ID. 

4672813 foi deferida a antecipação da tutela de urgência e determinou a 

requerida proceda a autorização/custeio integral do procedimento 

necessário para a realização do tratamento. Citada, a requerida 

apresentou contestação ID. 8320303, acompanhada dos documentos de 

ID. 8320324 a 8320314. Impugnação à contestação ID. 9063942/9063968. 

O feito foi saneado ID. 15389864 e fixou como ponto controvertido a 

ilicitude na conduta do requerido, a necessidade, urgência e cobertura 

para o procedimento solicitado, a inexistência de doença preexistente 
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declarada, a comprovação de urgência ou emergência da situação, a 

existência do alegado dano, a extensão e o nexo causal. Intimadas para 

se manifestar acerca da necessidade de produção de provas, as partes 

permaneceram inertes, conforme certidão de ID. 17153472. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Mérito e/ou Liminar Inaudita Altera 

Pars, Preceito Cominatório e Ressarcimento por Danos Morais ajuizada por 

Luiz Carlos Figueiredo Pinheiro em face de AGEMED Cuiabá – AGEMED 

Saúde S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Pois bem. Conquanto seja lícito a empresa prestadora de serviços 

de saúde estabelecer limites em seus contratos, trata-se de relação de 

consumo, no qual o contrato deve ser interpretado de maneira mais 

favorável ao consumidor e de modo a não comprometer sua natureza e 

finalidade. Aliás, a jurisprudência do STJ é firme quanto à aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de 

maneira que irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das 

disposições contidas na Lei n. 9.656/98. Nesse sentido: "Afigura-se 

desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas 

na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem 

analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de 

Defesa do Consumidor." (STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro 

Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013). 

Aliás, cuida-se a questão de matéria sumulada: “SÚMULA 608 STJ. 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Por sua vez, 

verificada a urgência do tratamento, como é o caso dos autos, não pode a 

requerida retardar em fornecer o serviço para o qual foi contratada. O 

atendimento para os casos graves e urgentes devem ser prestados de 

forma imediata. Realça-se que a integridade da vida e da saúde é direito 

fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal e mais, 

o caso revela a urgência, visto que a negativa da autorização para 

realizar exames necessários para o procedimento de amputação do dedo 

do pé do autor pela requerida colocou em risco de vida da paciente, ao se 

negar a cobrir as despesas do tratamento hospitalar. Extrai-se da guia de 

solicitação ID. 4669103 e laudo médico ID. 4669106, que a realização dos 

exames e procedimento de amputação eram de extrema urgência a fim de 

preservar a vida do paciente, enquanto a negativa da requerida se pautou 

na existência do prazo de carência que obstaria o direito do autor de ser 

coberto pelo plano de saúde. Ora, não se pode admitir que o prazo de 

carência possa se sobrepor a necessidade do autor que corria risco de 

morte e precisa se submeter a um procedimento de urgência e 

emergência. Assim, a imprescindibilidade do tratamento médico exige que 

assegure a autora o pronto atendimento médico-hospitalar, se for o caso, 

o que torna ilegítima a recusa ou demora da requerida à cobertura dos 

custos do tratamento necessário e indicado pelo médico, visto que a guia 

de solicitação de internação são prova inequívoca do quadro de saúde, 

grave, narrado na inicial, o que torna verossimilhante a alegação do 

requerente da existência de uma situação de emergência e da 

necessidade de sua internação hospitalar para evitar prejuízos à sua 

saúde e bem estar. Portanto, em que pese ser legal a limitação em 

contratos de assistência médica e hospitalar, o art. 35-C, I, da Lei nº 

9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, 

vejamos: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I 

- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em 

declaração do médico assistente”. Nesse sentido já se pronunciou o 

Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA 

DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. 

REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM 

RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As 

instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de 

cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e 

internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e 

internação dos recém-nascidos). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta 

que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência 

para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro 

encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a 

qualquer outro interesse. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito 

reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições 

econômicas das partes. 4. Este sodalício Superior altera o valor 

indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado 

pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que 

não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não 

apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que 

se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 83, do 

STJ. 6. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 

20/10/2014) Na mesma linha: " APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – 

PROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – 

PREVALÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – DESCOLHIMENTO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO 

PERÍODO DE CARÊNCIA – DESCABIMENTO – EMERGÊNCIA DA 

INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFIGURADA – 

LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO AS PRIMEIRAS 12 HORAS – 

IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 302 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Para 

conhecimento do agravo retido interposto nos autos, necessário se faz o 

requerimento expresso da parte agravante nas razões de apelação, 

consoante prescreve o § 1°, do artigo 523 do CPC, pena de não 

conhecimento. "Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação 

das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as 

cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as 

disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no 

AREsp 273.368/SC) Comprovada a emergência da internação para a 

realização da cirurgia, tendo em vista o estado de saúde apresentado pelo 

autor (com fortes dores abdominais e diagnosticado com Hérnia Umbilical 

Encarcerada), resta afastada a exigência do período de carência, 

mormente se previsto o atendimento de urgência/emergência na cláusula 

objeto do contrato de prestação de serviços médicos, consoante artigo 

35-C da Lei Federal nº 9.656/98. À vista do disposto pela Súmula 302 do 

STJ, descabe alegação no sentido de que nas situações de 

urgência/emergência o período de internação estaria limitado às 12 (doze) 

primeiras horas." (TJMT - Ap, 97614/2014, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, 

Data da publicação no DJE 16/02/2015) Assim, demonstrada a urgência 

e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a 

negativa ou demora na autorização de cobertura por parte do plano de 

saúde. Já em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de 

saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. PARTO PREMATURO. 

NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre as operadoras de planos 

de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela 

Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. 

Não se submete a prazo de carência atendimento de urgência resultante 

de complicação no processo gestacional, consoante prescrevem os 

artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98. III. Dentro do sistema 

de saúde suplementar, resoluções possuem papel de mera 

regulamentação, ainda assim dentro dos termos admitidos na Lei 9.656/98. 

IV. Não pode prevalecer norma regulamentar que extermina ou abrevia o 

direito ao atendimento de urgência, derivado da complicação no processo 

gestacional, expressamente contemplado no artigo 35-C, inciso II, da Lei 

9.656/98. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária a 

angústia e a aflição causadas pela recusa injustificada da operadora do 

plano de assistência à saúde em autorizar a realização de parto de 

caráter emergencial necessário à salvaguarda da vida da genitora e do 

neonato. VI. Ante as peculiaridades do caso concreto, a importância de R$ 

10.000,00 traduz a justa compensação do dano moral e, ao mesmo tempo 

não desborda para o enriquecimento ilícito, guardando estrita observância 

ao princípio da proporcionalidade. VII. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (TJ-DF - APC: 20130610118945 , Relator: JAMES EDUARDO 
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OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2015, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 01/06/2015 . Pág.: 239) DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE 

COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. 

PORTABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE 

FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorrendo a portabilidade do plano de 

saúde e verificando-se que foram cumpridos todos os requisitos legais 

previstos no artigo 3º da Resolução Normativa nº 186/2009 da ANS, 

conclui-se que, ocorrendo a migração do plano inicial após mais de dois 

anos de contratação, o que necessariamente engloba o prazo de 300 

(trezentos) dias de carência exigido pela Lei nº 9.656/98, a cobertura de 

parto no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa. 2. 

Patente a responsabilidade do plano de saúde quanto ao dever de 

indenizar, pois a recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar gera 

angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa da requerente 

quanto à cobertura, além de atentar contra os princípios da dignidade da 

pessoa humana e do direito à saúde. 3. Afixação do valor devido a título 

de indenização por danos morais deve levar em consideração os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão 

do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20120111718624 , 

Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2015, 5ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2015 . Pág.: 262) 

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - Recusa de cobertura à intervenção 

cirúrgica em caso de parto emergencial -Autora que corria risco de vida e 

apresentava complicações no processo gestacional - Negativa de 

cobertura injustificável - Danos morais devidos na proporção certa fixados 

em sentença - Majoração descabida - Recurso não provido.(TJ-SP - APL: 

9215437032007826 SP 9215437-03.2007.8.26.0000, Relator: Silvério 

Ribeiro, Data de Julgamento: 16/02/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/03/2011) Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Quanto aos danos 

morais, comprovados por documento idôneo e verificado o nexo causal, 

mostra-se imprescindível o ressarcimento sob pena de enriquecimento 

ilícito da parte demandada. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Ordinária de 

Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Antecipação dos 

Efeitos da Tutela de Mérito e/ou Liminar Inaudita Altera Pars, Preceito 

Cominatório e Ressarcimento por Danos Morais ajuizada por Luiz Carlos 

Figueiredo Pinheiro em face de AGEMED Cuiabá – AGEMED Saúde S/A. 

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a 

titulo de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). Torno definitiva a decisão ID. 4672813, 

expedindo-se o necessário. Condeno, ainda, a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022835-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RUTH ALVES MACHADO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT19509-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESPÓLIO DE AUDORESTE MACHADO DE FARIA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022835-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada ajuizada por Espólio 

de Audoreste Machado de Faria representado por Virginia Ruth Alves 

Machado de Faria em desfavor de Oi S/A. Sustenta a parte autora que foi 

constatada uma cobrança no valor de R$ 526,82 (quinhentos e vinte e 

seis reais e oitenta e dois centavos), no CPF de Audoreste Machado de 

Faria, falecido em 29 de agosto de 2007. Relata que em contato com a 

requerida, foi informada que os débitos se referem aos meses de 

dezembro de 2012, janeiro, fevereiro, março e abril de 2013, todavia, 

informa desconhecer a origem da dívida, sendo ilícita a inclusão no 

cadastro de inadimplentes. Requer o julgamento procedente da ação a fim 

de que seja declarado inexistente o débito entre as partes, condenando a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Instruiu o pedido com os documentos de IDS 8005512 a 8005793. A 

decisão inicial no ID – 9357011 determinou a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, bem como cumpriu o determinado conforme IDS 

9647425/9647428. Pela decisão ID. 11942851 deferiu os benefícios da 

justiça gratuita, a antecipação da tutela de urgência, designou audiência 

de conciliação e determinou a intimação da parte autora para retificar o 

polo ativo, para constar o espólio como parte autora. A parte autora 

manifestou-se conforme ID – 12352516, requerendo a inclusão no polo 

ativo da ação. Manifestação da parte requerida (ID – 12981688, 12981689, 

12981690), informando que a determinação judicial foi devidamente 

cumprida. Conforme consta no (ID – 13200734), foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a requerida 

apresentou contestação no (ID- 13506417, 13506193). Impugnação à 

contestação (ID. 13559715). O feito foi saneado (ID. 15190928), ocasião 

em que foi rejeitada a preliminar. Intimadas para se manifestarem acerca 

da necessidade de produção de provas, somente a parte requerida 

manifestou-se (ID. 16763325), informando seu desinteresse na produção 

de novas provas, pugnando pela improcedência dos pedidos da inicial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização por Danos 

Morais com Tutela Antecipada ajuizada por Espólio de Audoreste Machado 

de Faria representado por Virginia Ruth Alves Machado de Faria em 

desfavor de Oi S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Aduz a parte autora que foi constatada uma cobrança 

de débitos no CPF de Audoreste Machado de Faria, falecido em 29 de 

agosto de 2007. Segundo informações prestadas pela requerida esses 

débitos seriam referentes aos meses de dezembro de 2012, janeiro, 

fevereiro, março e abril de 2013. Porém, a parte autora informa 

desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a manutenção da inclusão no 

cadastro de inadimplentes. Embora o requerido afirme que a parte autora 

firmou o contrato que deu origem ao débito, este não junta aos autos o 

referido documento, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe 

faculta o artigo 373, II, do CPC. Não juntou qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. Imperioso ressaltar que existe entre as 

partes típica relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito 

de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 
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objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. Desse 

modo, basta que se verifique a existência do dano (defeito na prestação) 

e do nexo causal, ligando este à conduta do fornecedor de serviços, para 

que esteja caracterizada a responsabilidade civil deste último, 

independentemente da existência de culpa. Destarte, tenho que patentes 

se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, já 

que provocou o abalo à parte autora. Portanto, no caso em comento, todos 

os requisitos necessários para o cabimento da indenização estão 

presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação para cada requerido, do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais). Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a Ação de Declaração de Inexistência de Débito com 

Indenização por Danos Morais com Tutela Antecipada ajuizada por Espólio 

de Audoreste Machado de Faria representado por Virginia Ruth Alves 

Machado de Faria em desfavor de Oi S/A para: a) declarar a inexistência 

de débito no valor de R$ R$ 526,82 (quinhentos e vinte e seis reais e 

oitenta e dois), objeto de discussão nos presentes autos; b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

d) Tornar definitiva a decisão ID. 11942851, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1046915-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CALIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REU)

FERNANDO DE SOUSA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1046915-23.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Roberto Calix em face da 

decisão Id. 25252929, alegando a existência de omissão a fim de que seja 

revista a análise da tutela antecipada. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, não prosperam os 

argumentos trazidos pelos embargantes, na medida em que a decisão 

lançada nos autos não está eivada de qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou ambiguidade que ampare a presente inconformidade, já 

que os fundamentos da decisão – sejam eles de fato ou de direito – estão 

expostos de maneira clara e precisa; tampouco a sua conclusão implica 

em erro de julgamento. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração, uma 

vez que o pedido de tutela antecipada foi analisado considerando as 

provas apresentadas pelo autor, bem como, seus argumentos foram 

devidamente examinados. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS 

DESPROVIDOS. Para o acolhimento dos embargos de declaração, até 

mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos 

infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados 

no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na 

presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos 

controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, 

inciso IX, da Constituição da República. Considerando que a finalidade dos 

embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a 

substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão 

decidida. Embargos conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, 

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é 

importante ressaltar que os Embargos não são substitutos do recurso de 

Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual 

irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova apreciação, 

sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de 

Processo Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos, 

e mantenho integralmente a decisão proferida. Expeça-se o necessário. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036964-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA KARLA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036964-73.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Sumária de Cobrança ajuizada por Condomínio do 

Residencial Lisboa em face de Vanessa Karla de Oliveira visando o 

recebimento das taxas condominiais em atraso, que totalizam R$ 5.255,51 

(cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). 
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Instruiu o pedido com os documentos ID. 11036831-11036849. A parte 

requerida foi citada conforme id. 15924155 e compareceu à audiência 

designada, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 334 § 8º do 

CPC a parte requerente que não compareceu ao ato. Conforme se verifica 

da certidão ID. 15597952, a requerida não ofereceu contestação. A parte 

autora requereu o julgamento antecipado da lide no ID. 15739104. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Sumária de Cobrança ajuizada por Condomínio do Residencial Lisboa em 

face de Vanessa Karla de Oliveira visando o recebimento das taxas 

condominiais em atraso, que totalizam R$ 5.255,51 (cinco mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Da análise dos autos 

contata-se que a requerida é legítima proprietária do apartamento 15 da 

torre 01 localizada no Condomínio Residencial Atlanta, nesta cidade, 

conforme documento ID. 11036849. Além do referido documento, o autor 

juntou demonstrativo de cálculo dos valores devidos referente às taxas 

condominiais, Ids. 11036846/11036847, restando incontroversa a 

inadimplência da parte requerida. Sabe-se que é dever do condômino, 

imposto pelo art. 1.336 do Código Civil, arcar com as obrigações 

decorrentes da relação de condomínio e, em caso de inadimplemento, 

sujeito a juros de mora e/ou multa: (...) § 1º - O condômino que não pagar 

a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, 

não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por 

cento sobre o débito. Em ação de cobrança de taxas condominiais, 

apresentando o autor documentos que caracterizem o não pagamento das 

taxas, cabe ao réu demonstrar, por meio de comprovantes de pagamento, 

a improcedência do pedido. Pois bem, os documentos encartados com a 

inicial são provas suficientes da alegação do autor, uma vez que, apesar 

de facultado ao requerido a produção de provas em seu favor, o mesmo 

não o fez. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - 

REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. Julga-se monocraticamente a apelação quando é clara sua 

improcedência. É relativa a presunção de veracidade provocada pela 

revelia. No entanto, quando presentes documentos que atestam a 

existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é comprovado o 

adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014. ) Posto 

isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Condomínio do Residencial Lisboa em 

face de Vanessa Karla de Oliveira, e condeno a parte requerida ao 

pagamento das taxas de condomínio referentes ao apartamento 15 da 

torre 01, no valor de R$ 5.255,51 (cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 

reais e cinquenta e um centavos). Condeno, ainda, a parte requerida a 

pagar as cotas condominiais vencidas e não pagas até a data do efetivo 

pagamento, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Esse 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da 

condenação. Por fim, condeno a parte autora ao pagamento da multa 

pecuniária no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 334, § 8º CPC, uma vez que foi devidamente intimada 

para comparecer a audiência de conciliação e não apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005934-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005934-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Sumária de Cobrança ajuizada por Condomínio 

Residencial Ilhas do Sul III em face de Eleidilene de Jesus Santana visando 

o recebimento das taxas condominiais em atraso, que totalizam R$ 

4.853,21 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos ID. 12130617/12130641. 

A parte requerida foi citada conforme ID. 13661926 e compareceu à 

audiência designada, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 

334 § 8º do CPC a parte requerente que não compareceu ao ato. 

Conforme se verifica da certidão ID. 14975991, a requerida ofereceu 

contestação intempestiva. A parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide no ID. 15317973. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de ação de cobrança proposta 

por Condomínio Residencial Ilhas do Sul III em face de Eleidilene de Jesus 

Santana, onde busca o autor receber a importância de R$ R$ 4.853,21 

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos) 

referentes às taxas condominiais em atraso. Da análise dos autos 

contata-se que a requerida é legítima proprietária do apartamento nº 103 

que integra o Condomínio Residencial Ilhas do Sul III, nesta cidade, 

conforme documento ID. 12130641. Além do referido documento, o autor 

juntou demonstrativo de cálculo dos valores devidos referente às taxas 

condominiais, Ids. 12130631 a 12130636, restando incontroversa a 

inadimplência da parte requerida. Sabe-se que é dever do condômino, 

imposto pelo art. 1.336 do Código Civil, arcar com as obrigações 

decorrentes da relação de condomínio e, em caso de inadimplemento, 

sujeito a juros de mora e/ou multa: (...) § 1º - O condômino que não pagar 

a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, 

não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por 

cento sobre o débito. Em ação de cobrança de taxas condominiais, 

apresentando o autor documentos que caracterizem o não pagamento das 

taxas, cabe ao réu demonstrar, por meio de comprovantes de pagamento, 

a improcedência do pedido. Pois bem, os documentos encartados com a 

inicial são provas suficientes da alegação do autor, uma vez que, apesar 

de facultado ao requerido a produção de provas em seu favor, o mesmo 

não o fez. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - 

REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - VALORES DEVIDOS - 

SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, DO 

CPC. Julga-se monocraticamente a apelação quando é clara sua 

improcedência. É relativa a presunção de veracidade provocada pela 

revelia. No entanto, quando presentes documentos que atestam a 

existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é comprovado o 

adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 131061/2014, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no DJE 13/10/2014. ) Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

Condomínio Residencial Ilhas do Sul III em face de Eleidilene de Jesus 

Santana, e condeno a parte requerida ao pagamento das taxas de 

condomínio referentes ao apartamento nº 103, no valor de R$ 4.853,21 

(quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos). 

Condeno, ainda, a parte requerida a pagar as cotas condominiais vencidas 

e não pagas até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Esse valor deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% 

sobre o valor da condenação. Por fim, condeno a parte autora ao 

pagamento da multa pecuniária no valor de 1% (um por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 334, § 8º CPC, uma vez que foi 

devidamente intimada para comparecer a audiência de conciliação e não 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030545-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER OAB - MT17850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSEFA DA SILVA (REU)

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030545-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Percílio Pereira de Souza ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em 

desfavor de Irene Josefa da Silva e Valdomiro de Figueiredo, buscando o 

pagamento da importância de R$ 7.595,33 (Sete mil reais quinhentos e 

noventa e cinco reais e trinta e três centavos), referente a 03 (três) 

meses de aluguel, multa contratual, IPTU e fatura de energia elétrica. Com 

a inicial vieram os documentos ID. 10082254-10082356. Citados, os 

requeridos deixaram decorrer o prazo para oferecer Embargos conforme 

ID. 17075743. Intimada para se manifestar, a parte autora requereu a 

penhora via bacenjud. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. O deslinde do feito não carece de dilação 

probatória, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide. 

Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se 

verifica que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a 

sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). Conforme dispõe o artigo 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória deve ter como 

base prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma 

em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, 

sendo que o Juiz deferirá de plano a expedição do mandado de 

pagamento ou de entrega da coisa no prazo de 15 (quinze) dias caso a 

petição inicial esteja devidamente instruída. No caso dos autos restou 

incontroversa a dívida no valor de R$ 7.595,33 (Sete mil reais quinhentos e 

noventa e cinco reais e trinta e três centavos) atualizados, conforme 

documentos acostados pelo autor sem impugnação dos requeridos. Para a 

desconstituição total do crédito, o devedor deve provar, de forma 

irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima. 

Não cumpriu o Embargante o disposto no art. 373, inciso II do CPC, qual 

seja, provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, ônus que lhe incumbia. Dessa forma, considerando que 

mesmo após a expedição do mandado de pagamento e sua devida citação 

a requerida não pagou e nem ofereceu embargos, restou prejudicada a 

parte seguinte do processo, no qual diante da inércia da parte mostra-se 

necessária a conversão do mandado inicial em mandado executivo. Posto 

isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Monitória, decreto a 

revelia dos requeridos Irene Josefa da Silva e Valdomiro de Figueiredo, 

bem como converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos 

do artigo 701 do aludido diploma processual civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Após o trânsito em julgado, intime-se o autor a dizer se tem interesse no 

cumprimento sentença na forma prevista na Lei. Nada requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003331-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORENCY BARBOSA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003331-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Dano Moral c/c Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Tutela Antecipada ajuizada por Orency Barbosa da Fonseca 

em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Sustenta o autor que é consumidor dos serviços de energia elétrica 

ofertados pela requerida e foi surpreendido ao receber uma carta e um 

termo de ocorrência e inspeção, onde relata que constatou irregularidade 

na sua UC n.º 6/227286-2, oferecendo prazo de defesa de 30 dias e 

juntando planilha de cálculo no valor de R$ 552,99 (quinhentos e cinquenta 

e dois reais e noventa e nove centavos) da suposta dívida oriunda da 

multa pela alegação unilateral de fraude. Alega que entrou com recurso 

por escrito acerca do ocorrido, informando o desconhecimento da 

irregularidade apontada pela requerida, todavia, o recurso não foi 

atendido, sendo indeferido, mantendo-se a cobrança abusiva e ilegal. 

Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim 

de que seja declarada inexistente a dívida, bem como, a requerida seja 

condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor 

equivalente a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Deu à causa o 

valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Instruiu o pedido com 

os documentos conforme (IDS n. 11756237/11756284) A decisão inicial no 

ID n. 11926554 deferiu a antecipação da tutela de urgência determinando 

que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços 

ao imóvel da autora, bem como suspenda a cobrança da fatura 

contestada. Na mesma ocasião intimou o autor para emendar a inicial, o 

que foi cumprido nos IDs n. 11985398. Citada, a requerida apresentou 

contestação ID n. 13531261, acompanhada de documento nos (IDS n. 

13531280/13531263). Impugnação à contestação (ID n. 13737013). O feito 

foi saneado (ID n.15067888). Intimadas para se manifestarem acerca da 

necessidade de produção de provas, somente a parte requerida 

manifestou no (ID n. 16296262). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Dano Moral c/c Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Tutela Antecipada ajuizada por Orency 

Barbosa da Fonseca em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A. Inicialmente, registre-se que a questão, em 

se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º da 

Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, 

dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos 

(inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora 

que, é cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora - UC 

n.º 6/227286-2, adimplente com todas as suas obrigações, tendo sido 

notificada por suposto furto de energia, cobrando o valor de R$ 552,99, 

referente à suposta fraude. Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 

414/2010 da ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° 
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Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. 

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “furto de energia” no valor de R$ 

552,99 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

mostra-se indevida. No que tange aos danos morais, vejamos. Como é 

sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a 

prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de 

um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros 

elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em 

sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar 

sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito 

extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao 

direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve 

ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora 

não foi inserido nos cadastros restritivos de crédito, nem tampouco teve o 

fornecimento da energia elétrica suspenso. Quanto ao dano moral, para 

que fique caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado 

como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera 

jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o 

julgador ter como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a 

pessoa extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). A simples cobrança de valores que a ré entendia 

como devidos e a sua recusa em cancelar os débitos, obrigando o autor a 
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procurar a via judicial, não ensejam danos morais, sobretudo quando não 

houve qualquer demonstração de que a cobrança tenha sido vexatória ou 

tenha exposto o requerente a qualquer dano extrapatrimonial. É de bom 

alvitre destacar que, no caso dos autos, sequer houve a negativação do 

nome do autor em cadastros restritivos de crédito ou a suspensão do 

fornecimento de energia, juntando, tão somente uma carta de notificação 

da requerida, que não serve para comprovar a negativação. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a Ação de Dano Moral c/c Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Tutela Antecipada ajuizada por Orency Barbosa da Fonseca em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, a fim de: a) 

declarar cancelada a multa referente a UC 6/227286-2 no valor de R$ 

552,99 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). 

b) condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC. c) Torno definitiva a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela (ID. 11926554). 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018412-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018412-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por 

Marcos Roberto de Carvalho em desfavor de Claro S/A. Sustenta o autor 

que é consumidor dos serviços da requerida, na qual possui plano 

pós-pago, onde paga em média o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais). 

Ocorre que, a requerida enviou uma fatura no valor de R$ 280,23 

(duzentos e oitenta reais e vinte e três centavos) e, em contato com a 

requerida, esta procedeu à correção, enviando nova fatura no valor de R$ 

117,16 (cento e dezessete reais e dezesseis centavos). Alega que no 

mês de maio de 2017, a requerida enviou 03 faturas, o que causou 

estranheza, sendo que o serviço de internet está bloqueado e as faturas 

não paravam de chegar à residência do autor. Relata que procurou o 

PROCON/MT, e verificou que havia um contrato de alteração de plano 

realizada no dia 17/11/2016, em seu nome tendo o local de assinatura do 

contrato em Goiânia/GO, sendo que a assinatura e o número do RG não 

corresponde ao autor, o que caracteriza a fraude na contratação. Informa 

ainda que foi obrigado a pagar a multa no valor de R$ 141,04 (cento e 

quarenta e um reais e quatro centavos), relacionado ao plano não 

contratado para ter o restabelecimento da linha telefônica. Requer, diante 

dos fatos, o julgamento procedente do pedido da ação a fim de que a 

requerida seja condenada a indenização por danos morais, no montante 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, seja condenada a efetuar o 

ressarcimento do valor de R$ 141,04, com juros e correção monetária 

desde a data do efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS n. 

8128787/8128843). A decisão inicial no (ID n. 8300859) deferiu os 

benefícios da justiça gratuita e deferiu parcialmente a antecipação da 

tutela de urgência. Na mesma ocasião o autor foi intimado para emendar a 

inicial, o que foi cumprido no (ID n. 8749054). A parte requerida manifestou 

no (ID n. 10354267), informando que a liminar foi integralmente cumprida 

conforme documento acostado no (ID n. 10354269). Citada, a requerida 

apresentou contestação (ID n. 10458295), acompanhada de documento 

nos (IDS n. 10459300/10458306). Impugnação à contestação (ID n. 

13737013). O feito foi saneado (ID n. 14590053). Intimadas para se 

manifestarem acerca da necessidade de produção de provas, a parte 

autora manifestou no (ID n. 14643909) e a requerida manifestou no (ID n. 

16098436). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência 

ajuizada por Marcos Roberto de Carvalho em desfavor de Claro S/A. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Da análise dos autos, constata-se que a parte Ré sem a anuência 

da parte autora alterou o plano de serviços da linha telefônica nº (65) 

99267-4345, vindo a enviar uma fatura no valor de R$ 280,23 com 

vencimento em 26/04/2017 e, somente após o questionamento do autor, 

revisou a fatura e modificou o valor para R$ 117,16. Posteriormente com a 

reclamação realizada junto ao PROCON descobriu que a requerida efetuou 

a alteração do plano contratado com base no termo de adesão datado de 

17/11/2016, em seu nome tendo o local de assinatura do contrato em 

Goiânia/GO, que a parte autora não reconhece tal contrato. Embora o 

requerido afirme que a parte autora firmou o contrato que deu origem ao 

débito, este não junta aos autos o referido documento, ou seja, não 

conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC. 

Não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a existência do dano 

(defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à conduta do 

fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a responsabilidade 

civil deste último, independentemente da existência de culpa. Destarte, 

tenho que patentes se mostram a negligência do requerido e o ilícito civil 

que este praticou, já que provocou o abalo à parte autora. Portanto, no 

caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da 

indenização estão presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária. 3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 
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de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos ajuizada 

por Marcos Roberto de Carvalho em desfavor de Claro S/A para: a) 

condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); b) 

Condenar à requerida a restituir o valor de R$ 141,04 (cento e quarenta e 

um reais e quatro centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso. 

c) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. d) Tornar definitiva a decisão ID. 8300859, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028860-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEMIS ALVES COSTA REZENDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028860-92.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais c/c Pedido de Nulidade de Clausula Contratuais Abusivas e 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Themis Alves Costa Rezende 

da Silva em desfavor de Lumen Consultoria Construções e Comércio Ltda. 

Sustenta a parte autora que adquiriu da empresa requerida um imóvel com 

81,69m² de área construída, localizada na Rua C, Quadra 5, Lote 06, no 

bairro Terra Nova, Cuiabá-MT, no valor de R$ 142.800,00 (cento e 

quarenta e dois mil e oitocentos reais), sendo o pagamento de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais), a título de corretagem. Aduz que o pagamento 

foi dividido da seguinte forma: a quantia de R$ 9.550,78 (nove mil 

quinhentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) pago por meio de 

contrato de confissão de dívida, o valor de R$ 4.449,22 (quatro mil 

quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) com o uso 

do FGTS, e o restante de R$ 126.000,00 (cento e cinte e seis mil reais) por 

meio de financiamento bancário. Informa que a requerida não cumpriu com 

suas obrigações, entregando o imóvel com 06 (seis) meses de atraso, não 

oferecendo quaisquer explicações. Acrescenta que mesmo após a 

entrega do imóvel a requerida estaria realizando a cobrança de taxas de 

obra, o que seria indevido. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja condenada a 

indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a 

condenação à devolução do valor em dobro pela cobrança indevida de 

corretagem no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a 

condenação ao pagamento em dobro pela cobrança indevida de juros de 

taxas de obra do valor de R$ 7.082,39 (sete mil e oitenta e dois reais e 

trinta e nove centavos), ou a condenação da requerida, de forma 

subsidiária ao pedido anterior, no ressarcimento em dobro pelo dano 

material que causou à requerente, pela cobrança indevida de juros de taxa 

de obra a partir de 25/04/2017, que corresponde a importância de R$ 

3.463,03 (três mil quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos), 

bem como requer que a requerida entregue o habite-se a parte 

requerente. Deu à causa o valor de R$ 32.682,39 (trinta e dois mil 

seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos). Instruiu o 

pedido com os documentos conforme (ID – 9903175, 9903177, 9903174, 

9903176, 9903182, 9903184, 9903178, 9903179, 9903180, 9903190, 

9903191, 9903193, 9903194, 9903195, 9903196, 9903198, 9903199, 

9903200, 9903201, 9903202, 9903203, 9903204, 9903206, 9903207, 

9903209, 9903210, 9903211, 9903212, 9903213, 9903214, 9903219, 

9903216, 9903217, 9903218). A decisão (ID – 10123178) indeferiu a tutela 

provisória, determinou a intimação e citação da parte requerida e intimou a 

parte autora para emendar a inicial, bem como foi cumprido (ID – 

10308276, 10308305, 10308309, 10308313). Conforme consta no (ID – 

13725192), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. A parte autora manifestou-se conforme (ID – 

16796471), pugnando pela decretação da revelia e o julgamento 

antecipado da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Reparação c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais c/c Pedido de Nulidade de Clausula Contratuais 

Abusivas e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Themis Alves Costa 

Rezende da Silva em desfavor de Lumen Consultoria Construções e 

Comércio Ltda. Inicialmente decreto a revelia da requerida que 

devidamente citada e advertido dos efeitos caso não contestasse a ação 

(ID. 15841510/16384187) não apresentou contestação. Não obstante a 

revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos 

articulados, analisando os fatos trazidos em Juízo e as provas juntadas ao 

feito, entendo que o pleito do autor merece parcial guarida, pelos 

seguintes motivos: I – Da cláusula contratual de prorrogação do prazo de 

entrega em 180 dias. A princípio insta consignar que, a hipótese dos autos 

representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do 

Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada no contrato de 

compra e venda de imóvel firmado entra a construtora e a consumidora. 

Outrossim, o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define 

como serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de compra e venda com construtoras, colaciono jurisprudência 

nesse sentido: “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA 

ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO 

PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – 

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO – MULTA RESCISÓRIA – DIFERENÇA DE METRAGEM – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda, com 

obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão 

submetidos a legislação consumerista [...]”. (TJMT, Ap 61452/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) Assim, deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor à espécie. No tocante à prorrogação da 

entrega da obra por 180 (cento e oitenta dias) prevista na cláusula sexta, 

afigura-se lícita tal previsão, porquanto estabelecida de forma 

proporcional. Ora, não se pode olvidar que a construção civil envolve 

diversas variáveis, tais como material, mão-de-obra, inadimplência, entre 

outros. Assim, diante da natureza do serviço, que depende de outros 

fornecedores, de matéria prima e até mesmo das condições climáticas, 

razoável a prorrogação do prazo de entrega de 180 (cento e oitenta dias), 

tendo em vista a dificuldade na definição exata do prazo para o término da 

obra, mormente em casos que envolvem inúmeras unidades autônomas. 

Ademais, a parte autora aceitou os termos do contrato, sendo de seu 

conhecimento a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do 

imóvel, porquanto previsto de forma expressa no contrato. Logo, 

irrepreensível o julgado monocrático que reconheceu a sua legalidade. 

Nesse sentido: A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de 

tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, 

sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras 

unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada 

não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse 

período. (TJMT – AI, 76393/2014, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª 

Câmara Cível,J. 30/07/2014, Data da publicação no DJE 04/08/2014) Além 

disso, a Lei nº 13.786/2018 acrescentou na Lei 4.5941/91 a previsão 

expressa da validade da cláusula de tolerância, a saber: “Art. 43-A. A 

entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data 

estipulada contratualmente como data prevista para conclusão do 

empreendimento, desde que expressamente pactuado, de forma clara e 
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destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do 

adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo 

incorporador.” Logo, o imóvel foi entregue no dia 25/04/2017, conforme 

documento ID. 9903218, dentro do prazo de prorrogação de 180 dias após 

a data inicialmente prevista (dezembro/2016), nos termos da cláusula 

sexta, parágrafo primeiro, item “d”. Desse modo, não se vislumbra a 

ocorrência de dano moral passível de indenização, cujo atraso se limitou a 

04 (quatro) meses, motivo pelo qual indefiro o pedido. Nesse sentido, 

colacionamos o seguinte acórdão proferido pelo Superior Tribunal de 

Justiça: RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS 

MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. CASO FORTUITO. FORÇA 

MAIOR. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 5. A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, 

consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de 

gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, 

consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 

6. Ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o 

disposto na Súmula nº 282/STF. 7. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido.(REsp 1654843/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

06/03/2018) [grifos nossos] II – Da cláusula de cobrança da Taxa de 

Evolução a Obra ou C. M. Repasse na planta. No que tange a Taxa de 

Evolução da Obra (Juros de Obra), insta consignar que é devida a sua 

cobrança durante a execução da obra, quando previamente pactuada no 

contrato. Ocorre, todavia, que quando a construtora atrasa a entrega do 

imóvel, o consumidor não pode ser prejudicado pelo descumprimento 

contratual do fornecedor e nem ser responsabilizado pelo pagamento 

desses juros. No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVADA CONSTRUTORA, DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL – REJEITADAS – MÉRITO -ATRASO INJUSTIFICADO DA 

CONSTRUTORA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – 

VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – TAXA DE 

EVOLUÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DO VALOR 

SOMENTE DURANTE O PERÍODO DE ATRASO PARA CONCLUSÃO DO 

IMÓVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A construtora em 

mora na entrega do imóvel é responsável pelo pagamento da taxa de 

evolução de obra, a partir do momento em que se configurou o atraso, 

bem como pela restituição dos valores pagos a esse título pelo adquirente 

durante a mora”. (TJMT - Ap 101378/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,Julgado em 

04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA - Fl. 12 de 14 TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO APELAÇÃO Nº 15141/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA 

CAPITAL RELATORA:DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA [...] ENTREGA DAS CHAVES - 25 MESES APÓS A ASSINATURA DO 

FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - 

DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - 

APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - VALOR 

INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CABIMENTO - TAXA DE 

EVOLUÇÃO DE OBRA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica Federal ter 

atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento celebrado 

pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de cumprir os 

prazos contratuais. Desse modo, o pedido de restituição da taxa de 

evolução de obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, está 

inserido dentre os deveres da Construtora, visto que decorrente de falha 

na prestação dos serviços. [...]”. (TJMT - Ap 29076/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO,Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017) Quanto 

aos juros de obra, que o requerido denomina de “taxa de evolução de 

construção”, alegando a inexistência de ilegalidade ou abusividade na 

correção monetária sobre o saldo devedor, ainda que existente a entrega 

do imóvel. Embora não seja novidade, é incabível a sua cobrança após a 

entrega do imóvel, uma vez que a mora decorrente de sua incidência é 

responsabilidade da construtora que deu ensejo ao atraso e 

consequentemente, aos juros. A propósito: “AGRAVO DO ART. 557, § 1º 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - MORA DA 

CONSTRUTORA RÉ - SALDO DEVEDOR - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS, 

APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL CONFIGURAÇÃO - 

PRECEDENTES - Cuida a hipótese de demanda ajuizada pelos Autores 

contra a Construtora Ré (Gafisa) em razão de atraso na entrega do imóvel 

adquirido. - Atraso na entrega do imóvel. Configurada a mora desde a data 

em que deveria ter sido entregue o bem, em fevereiro de 2010, já 

computado o prazo da cláusula de tolerância de 180 dias, até a efetiva 

entrega das chaves, em agosto de 2012. - Absurda a alegação da Ré de 

ilegalidade da condenação à entrega das chaves por ausência de 

quitação do preço, quando é fato notório (art. 334, I do CPC) que a 

averbação do "habite-se" é exigido pelas instituições financeiras para 

liberação do financiamento imobiliário. Dessa forma, vê-se que o embaraço 

à quitação do preço pelos Autores foi causado pela própria Ré, que não 

pode por isso opor a exceção do contrato não cumprido, sob pena de se 

beneficiar da sua própria torpeza. - Dano moral configurado. Valor da 

verba indenizatória que se ostenta adequado diante das peculiaridades do 

caso concreto. - Decisão Agravada mantida. - Recurso Improvido”. (TJ-RJ, 

Relator: DES. CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de 

Julgamento: 24/06/2015, SÉTIMA CAMARA CIVEL). Conforme cediço, o 

índice estabelecido no contrato visa exatamente analisar a evolução dos 

custos das construções habitacionais, correção das parcelas, sendo 

aplicável somente durante a obra. Nesse contexto, entendo que deve ser 

mantido o índice de atualização durante todo o período da obra, por outro 

lado, constatada a mora injustificada da construtora, não pode tal ônus ser 

imputado aos autores. Desse modo, é devida a incidência dessas “taxa de 

evolução de construção” para a hipótese, e incabível a aplicação desses 

custos após a entrega das chaves. No caso em testilha, observa-se que a 

obra deveria ter sido entregue dezembro de 2016, não sendo devido à 

cobrança efetuada após essa data pela mora da requerida. Pontua-se 

que, a restituição dos “juros de obra” ou “taxa de evolução de construção” 

é de responsabilidade da construtora, sendo devida na forma simples, 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso, considerando que 

não foi comprovada má-fé quando cobradas. III - DA COBRANÇA DA 

TAXA DE CORRETAGEM No que tange à devolução da taxa de 

corretagem, o STJ decidiu que, em princípio, é válida a cláusula que 

transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição. No voto 

condutor do Recurso Repetitivo pelo STJ, restou estabelecido que: “(...) há 

o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão 

contratual acerca da transferência para o comprador ou 

promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de 

corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar 

ao consumidor, até o momento celebração do contrato de promessa de 

compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, 

especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a 

ser paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de 

que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado 

até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da 

unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de 

corretagem. Devem ser estabelecidos os efeitos da violação ao dever de 

informação”. Na ausência da informação no contrato, com é o caso dos 

autos, o voto do relator do Julgado Repetitivo determinou que: “o 

consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta 

pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança apartada da 

comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual. 

Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do 

Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa 

vincula o fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo: 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, 

veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a 

produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que 

a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade 

autônoma, o fornecedor fica vinculado à proposta, que deve ser 

devidamente respeitada, inclusive integrando o que contrato 

posteriormente celebrado. Na hipótese de recusa no cumprimento da 
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proposta, o Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de 

se exigir o cumprimento forçado da proposta, dentre outras alternativas, 

abaixo transcritas: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços 

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir 

o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Se no contrato havido 

entre os adquirentes da unidade habitacional e a construtora alienante não 

há qualquer previsão expressa de que a taxa ou comissão de corretagem 

deveria ser suportada por aqueles, devem-lhes ser restituídos os valores 

efetivamente pagos. Porém, a devolução deve ser feita na forma simples e 

não em dobro, uma vez que não configurada a má fé do requerido. Por fim, 

considerando que não há nos autos informações a respeito da efetiva 

entrega do “habite-se” do imóvel em discussão, determino a parte 

requerida que providencie a entrega do referido documento a parte autora 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 536 § 1º do CPC. Deixo de enfrentar 

os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários 

para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do 

NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando 

Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Reparação c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Nulidade de 

Clausula Contratuais Abusivas ajuizada por Themis Alves Costa Rezende 

da Silva em desfavor de Lumen Consultoria Construções e Comércio Ltda 

para: a) Condenar à requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 

2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) despendido a titulo de comissão de 

corretagem, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso 

dos valores, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da 

citação. b) Condenar à requerida a restituir as parcelas pagas a titulo de 

juros de obra, após a data prevista para a entrega do imóvel, no valor de 

R$ 7.082,39 (sete mil oitenta e dois reais e trinta e nove reais), acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

desde a data de cada desembolso. c) Condenar a requerida a entregar 

para a autora, no prazo máximo de 30 (trinta) dias o habite-se do imóvel, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). d) Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004523-05.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por 

Antonio Rodrigues de Matos em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta o autor que possui relação de 

consumo com a requerida por meio da unidade consumidora de nº 

6/322187-6 e sempre honrou com o pagamento de seus débitos. Aduz que 

após vistoria realizada no padrão de sua residência realizada no dia 11 de 

julho de 2017 pelos prepostos da requerida, obteve a informação de havia 

sido constatado um “desvio de energia no ramal de entrada”, na qual foi 

apurado que houve o consumo de 8.427 kWh de energia elétrica gerando 

assim uma fatura no valor de R$ 6.271,22 (seis mil duzentos e setenta e 

um reais e vinte e dois centavos). Afirma que realizou inúmeras tentativas 

de solução do impasse junto à requerida, entretanto, as mesmas restaram 

infrutíferas, sendo ilícita a cobrança de uma fatura em um valor 

exorbitante. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido 

da ação a fim de que seja declarada a inexistência do débito, bem como a 

requerida seja condenada a indenização à reparação dos danos morais 

no valor de 40 (quarenta) salários mínimos. Deu à causa o valor de R$ 

38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais). Instruiu o pedido com 

os documentos conforme (IDS n. 11917266/11917336). A decisão inicial 

(ID n. 11931958) deferiu os benefícios da justiça gratuita e a antecipação 

da tutela de urgência, designou audiência de conciliação e determinou a 

intimação e citação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

13176754), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. Citada, a requerida apresentou contestação (ID n. 

13130169), acompanhada de documento nos (IDS n. 

13430180/13430209). Impugnação à contestação (ID n. 13660235). O feito 

foi saneado (ID n. 15064505) que fixou como ponto controvertido a 

legitimidade do autor, a ilicitude na conduta do requerido, a 

ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de má prestação de 

serviço, a reponsabilidade do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a ocorrência de danos, sua extensão e o nexo 

causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, somente a parte autora manifestou-se nos (IDS n. 

15417771/16246911). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de 

Urgência ajuizada por Antonio Rodrigues de Matos em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Inicialmente, 

registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está 

albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem 

pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o 

consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a 

facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) 

a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 

6º, do CDC). Alega a parte autora que, é cliente da concessionária 

requerida pela Unidade Consumidora nº. 6/322187-6, adimplente com 

todas as suas obrigações, tendo sido notificada por suposto furto de 

energia, cobrando o valor de R$ 6.271,22 (seis mil, duzentos e setenta e 

um reais e vinte e dois centos), em decorrência de irregularidades 

encontradas no medidor, onde supostamente estaria provocando 

faturamento inferior ao correto. Ao caso, aplicam-se as regras da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 
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por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. 

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “irregularidades encontradas no 

medidor” no valor de R$ 6.271,22 (seis mil, duzentos e setenta e um reais 

e vinte e dois centos), mostra-se indevida. No que tange aos danos 

morais, vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a 

confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, 

comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de 

causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 

e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições 

de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da 

responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito extraem-se os 

requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada 

a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Constatado que o débito que está sendo cobrado pela prestadora 

do serviço é indevido, a inscrição negativa do nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito configura claramente ato ilícito e abusivo, de forma 

que procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos 

morais. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO DO FATURAMENTO - 

COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS 

- IMPROCEDÊNCIA - [...] - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - 

LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO RECONHECIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. [...]. A perícia de medidores de energia elétrica 

realizada pelo Inmetro, órgão independente e que possui atribuição para 

tanto, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudos de verificação 

metrológica, se reveste de validade e não constitui prova unilateral a exigir 

contraditório administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica 

comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de 

energia elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado 

causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de 

faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus 
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de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte 

no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de 

consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (TJMT - Ap, 118092/2012, Desa. Marilsen Andrade 

Addario, Segunda Câmara Cível, j. em 19/06/2013, DJE 12/07/2013) 

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

COLETA DE ESGOTO. EMISSÃO DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO. 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CORTE REALIZADO. DANO MORAL. 

OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NESTA PARTE IMPROVIDO. Em razão de 

tudo o que consta dos autos ficou evidente que o procedimento adotado 

pelo réu e seus prepostos causou à autora grave constrangimento, pois o 

serviço não foi prestado a contento, o que gerou fatura em valor quase 

que o dobro do devido, impossibilitando a quitação da fatura e provocando 

corte no fornecimento do bem essencial à vida humana. Presente, 

portanto, o injusto sofrimento imposto pelo réu à promovente, configurando 

o dano moral, fazendo possível e necessária sua indenização. (...) (TJ-SP 

- APL: 00114607220108260506 SP 0011460-72.2010.8.26.0506, Relator: 

Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/06/2013, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: Fl. 9 de 11 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 5655/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 19/06/2013) Acerca do quantum indenizatório, por não 

haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição 

objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da 

jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório 

deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar 

satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem 

imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou 

representem enriquecimento sem causa. Com base na observância 

desses fatores, entendo como justo o arbitramento no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pois o conjunto probatório 

demonstra cabalmente a existência de conduta negligente da requerida e, 

que não agiu com cautela na cobrança do débito controvertido e deu 

ensejo ao corte no fornecimento de serviço essencial. Deixo de enfrentar 

os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários 

para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do 

NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando 

Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Antonio Rodrigues de Matos 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para: 

a) Declarar inexigível o débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 

6.271,22 (seis mil, duzentos e setenta e um reais e vinte e dois centos), na 

unidade consumidora 6/322187-6, referente a multa ante ao desvio de 

energia verificado unilateralmente. b) condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta 

sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). c) condenar, ainda, a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC. d) Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos 

efeitos da tutela. Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034016-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DOS ACORES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT2883-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034016-61.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Exigir Contas ajuizada por Condomínio Residencial 

Ilha dos Açores em desfavor de Maria Auxiliadora de Moraes. Sustenta a 

parte autora que a requerida exerceu gestão sindical durante o período de 

01/01/2014 a 25/02/2016 e, após a realização de auditoria autorizada em 

assembleia, verificaram diversas inconsistências, bem como, constatou – 

se a existência de débito no valor de R$ 113.127,39 (cento e treze mil e 

cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), referentes ao 

confronto entre a receita e despesas válidas no período auditado. Aduz 

que nenhum documento hábil fora encontrado para justificar as saídas dos 

valores. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido da 

ação a fim de que a requerida seja condenada ao pagamento do valor 

apontado em auditoria de R$ 113.127,39 (cento e treze mil e cento e vinte 

e sete reais e trinta e nove centavos). Deu à causa o valor de R$ 

113.127,39 (cento e treze mil e cento e vinte e sete reais e trinta e nove 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos (IDS – 10583981, 

10583994, 10584005, 10584109, 10584243, 10584058, 10584291, 

10584343, 10584676, 10584696, 10584708, 10584718, 10584733, 

10584737, 10584755, 10584767, 10584777, 10584785, 10584792, 

10584836, 10584842, 10584853, 10584857, 10584864, 10584880, 

10584893, 10584900, 10584903, 10584920, 10594911, 10584928, 

10584938, 10584979, 10584991, 10585009, 10585027, 10585039, 

10585050, 10585055, 10585068, 10585079, 10585091 10586501, 

10585106). A decisão (ID – 10845543) designou audiência de conciliação 

e determinou a intimação e citação da parte requerida para comparecer a 

audiência. Conforme consta no (ID – 11651687), foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Manifestação da parte 

requerida (ID – 12101012), requerendo a habilitação nos autos. Pela 

decisão (ID – 12649254), foi designada nova audiência de conciliação, que 

ocorreu conforme termo de sessão de conciliação (ID – 13701460), sem 

êxito. A parte autora manifestou-se conforme (ID – 16521046), pugnando 

pela decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Exigir Contas ajuizada por Condomínio Residencial Ilha dos Açores em 

desfavor de Maria Auxiliadora de Moraes. O feito encontra-se apto para 

receber julgamento, porquanto a matéria sob apreciação é unicamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de prova em audiência, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. A ação de prestação de contas encontra-se 

disciplinada no artigo 550 do Código de Processo Civil. Art. 550. Aquele 

que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do 

réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Transcreve-se o conceito de prestação de contas formulado por 

Adroaldo Furtado Fabrício (Comentários ao Código de Processo Civil. 6.ª 

edição. Vol. III, Rio de Janeiro: Forense, 1994): “PRESTAÇÃO DE CONTAS 

SIGNIFICA FAZER ALGUÉM A OUTREM, PORMENORIZADAMENTE, 

PARCELA POR PARCELA, A EXPOSIÇÃO DOS COMPONENTES DE DÉBITO 

E CRÉDITO RESULTANTES DE DETERMINADA RELAÇÃO JURÍDICA, 

CONCLUINDO PELA APURAÇÃO ARITMÉTICA DO SALDO CREDOR OU 

DEVEDOR, OU DE SUA INEXISTÊNCIA” Neste diapasão, nos moldes do 

Diploma Civil o procedimento da ação de prestação de contas é bifásico. 

Na primeira etapa será aferida se as contas são devidas, tendo seu termo 

final com a prolação de uma sentença condenatória que impõe a obrigação 

de prestar as contas exigidas. A segunda etapa não somente declara a 

conta certa, mas também cria a certeza do saldo devedor, ostentando, em 

razão disso, também conteúdo condenatório. Ou seja, a prestação de 

contas tem como escopo liquidar o relacionamento jurídico existente entre 

as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se 

determine, com precisão, a existência ou não de saldo fixando, no caso 

positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte 

que se qualifica como devedora. Assim, consoante estabelece o diploma 

processual, a ação de prestação de contas competirá a quem tiver o 

direito de exigi-las. No caso, o que pretende o autor é a prestação de 

contas em relação ao período de gestão da requerida, de 01/01/2014 a 

25/02/2016. Existe, então, evidente interesse social na prestação judicial 

de contas, especialmente nos condomínios edilícios. Sobre outro prisma, 

sendo certa a desconfiança da comunidade condominial acerca do 

período em que atuou como síndica, a cláusula geral de boa-fé objetiva 
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impõe aos requeridos uma conduta positiva, no sentido de apresentar as 

contas de sua administração. Considerando o exposto, tem-se que o 

requisito necessário ao sucesso desta ação passa pela análise da 

relação jurídica travada pelas partes e, uma vez provada a administração 

de interesses e patrimônio alheios, exsurge como certo o direito do 

administrado de exigir as contas e, na mesma medida, o dever do gestor 

de apresenta- las na forma do art. 1348, VIII, do Código Civil. Foi nesse 

sentido que a 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal teve 

oportunidade de decidir que, “de acordo com o art. 1348, VIII, do Código 

Civil/2002, a prestação de contas pelo síndico deve ser feita perante 

Assembléia Geral de Condômino. No caso concreto, não havendo 

aprovação das contas do síndico na forma exigida pela lei, legítima a 

pretensão do condomínio de obtê-las judicialmente” (cf. Acórdão de 

08.10.2007 na APC nº 2006 01 1 060.955/4, relator Natanael Caetano, 

registro nº 285014). Ante o exposto, condeno a parte ré a prestar as 

contas da administração do condomínio no período de 01/01/2014 a 

25/02/2016, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que 

a parte autora apresentar, conforme parágrafo quinto do art. 550 do 

Código de Processo Civil. Os ônus processuais serão contemplados na 

fase final do processo. Intimem-se as partes. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032137-19.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com 

Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Tutela Provisória 

de Urgência ajuizada por Rafael Thimmig Fernandez em desfavor de ISPED 

– Instituo Sul Americano de Pesquisa e Desenvolvimento (Associação 

Educacional Latino Americana). Sustenta o autor se inscreveu no 

programa ISPED/Universidade Moron, sendo aprovado para o curso de 

medicina, realizando o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$ 

2.864,76 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), na data de 06 de janeiro de 2017. Aduz que deveria 

encaminhar a documentação 15 (quinze) dias após o pagamento da 

matrícula, todavia, não os documentos e contratos não foram 

encaminhados para a requerida, em razão da desistência do autor. 

Informa que diante da desistência, solicitou a devolução dos valores 

pagos no dia 17 de janeiro de 2017 a título de taxa de matrícula, contudo, a 

requerida negou a realizar a restituição, encaminhando, ainda, os boletos 

referentes às mensalidades. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação a fim de que a requerida seja condenada a 

indenização por danos morais a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), pela falha na prestação dos serviços e negativa de devolução de 

valor pago a título de taxa de matricula no valor de R$ 2.864,76 (dois mil 

oitocentos e sessenta e quatro reais setenta e seis centavos), em dobro, 

requer ainda a declaração da inexistência do contrato e/ou rescisão de 

contrato. Deu à causa o valor de R$ 20.729,52 (vinte mil setecentos e 

vinte nove reais e dois centavos). Instruiu o pedido com os documentos 

conforme (IDS n. 10314606/10314651). A decisão inicial (ID n. 10463246) 

indeferiu o pedido de tutela provisória, designou audiência de conciliação e 

determinou a intimação e citação da parte requerida. Citada, a requerida 

apresentou contestação (ID n. 11187331), acompanhada de documento 

nos (IDS n. 11187462/11187605). Conforme consta no (ID – 11418557), foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. 

Impugnação à contestação (ID n. 11644443). O feito foi saneado (ID n. 

15134984) que fixou como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a responsabilidade das partes, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a existência de dano, sua extensão e o nexo 

causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, somente a parte requerida manifestou-se nos (IDS n. 

16121311/19122735). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica com Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito 

c/c Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Rafael Thimmig Fernandez 

em desfavor de ISPED – Instituo Sul Americano de Pesquisa e 

Desenvolvimento (Associação Educacional Latino Americana). Busca o 

autor o ressarcimento integral pelo pagamento da taxa de matrícula no 

curso de Medicina ofertado pela requerida, diante da sua desistência, bem 

como, a condenação da demandada ao pagamento de danos morais. Em 

contrapartida, a requerida alega que o autor, ao efetuar a matrícula pelo 

site da empresa e pagar a taxa de inscrição, estava ciente de todas as 

condições do contrato de prestação de serviços, que previa a devolução 

de apenas 50% do valor pago em caso de desistência da parte. Assim, a 

requerida devolveu apenas parte do valor pago pelo autor. Pois bem, 

competia ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Também 

é certo que segundo o contrato de prestação de serviços ID. 11187497 e 

demais documentos IDS. 1187509 a 11187596, consta a cláusula 

expressa de que a desistência importará na devolução de 50% do valor 

pago, enquanto o restante do valor será retido para cobrir as despesas 

administrativas, conforme cláusula 4.15 do referido documento. A 

requerida juntou ainda comprovante da restituição efetuada a parte autora, 

de acordo com documento ID. 11187605. Conforme a expressa disposição 

do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao 

autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, na ausência de 

provas do fato constitutivo do direito do autor, a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – DETRAN – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E IPVA 

– TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. Na ausência de comprovação do negócio jurídico 

firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos 

fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. 

(Ap 85918/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/12/2017, Publicado no DJE 24/01/2018) AÇÃO DE COBRANÇA – 

IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, 

CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna 

a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é 

medida que se impõe. (Ap 132608/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Reparação por 

Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Tutela Provisória de Urgência 

ajuizada por Rafael Thimmig Fernandez em desfavor de ISPED – Instituo 

Sul Americano de Pesquisa e Desenvolvimento (Associação Educacional 

Latino Americana). Condeno o autor ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita 

concedida. Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e necessárias anotações. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010036-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDIMARA CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010036-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Hildemara Cristina dos Santos em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta que a requerente, é filha legítima de BENIZIO 

FLORENCIO DOS SANTOS que foi vítima fatal de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 28/05/2017, conforme boletim de ocorrência 

acostados ID. 1273653. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) em decorrência da morte de seu pai. Com a 

inicial vieram os documentos anexados ID – 12736165; 12736197; 

12736225; 12736266; 12736289; 12736334; 12736353; 12736457. Pelo 

despacho (ID – 12737499), foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Na contestação (ID – 13420710), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da regulação 

pendente ante ausência, da ausência, de requerimento administrativo. 

Conforme (ID – 13439579) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14116112), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta pela representante Hildemara Cristina dos 

Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, da 

alteração do polo passivo da ação, da regulação pendente ante ausência, 

da ausência, de requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO as 

preliminares de ausência de interesse processual sob o argumento de 

regulação pendente ante ausência de resposta administrativa, bem como, 

a preliminar de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois estão juntados ao ID – 13420710 e 13420733. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que seu pai sofreu acidente de transito fatal, 

requerendo a diferença da indenização no valor R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Certidão de Óbito (ID – 12736353; 

12736334), comprovando o acidente fatal e a qualidade de beneficiária. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da evidencia o nexo causal 

entre o acidente e a morte. Comprovada o evento morte, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização 

do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que a Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização a 

diferença não paga do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Hildemara Cristina 

dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), referente ao óbito do pai da parte autora nos termos da 

Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (28/05/2017), até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 
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exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017607-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017607-44.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos 

Morais c/c Pedido de Liminar ajuizada por Carlos Antonio Franco em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Sustenta o autor que é usuário da unidade consumidora de nº 

6/1749074-9 onde no mês de setembro de 2016, os funcionários da 

requerida adentraram em sua propriedade e realizaram uma vistoria no 

padrão de energia sem comunicação prévia. Aduz que após a vistoria, 

recebeu uma fatura em sua residência onde constava a quantia 

exorbitante de R$ 1.981,62 (um mil novecentos e oitenta e um reais e 

sessenta e dois centavos), relacionados a “desvio nos bornes do 

medidor”, com vencimento em 25/11/2016, que não condizia com o 

consumo real. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do 

pedido da ação a fim de que a requerida seja declara a inexistência do 

debito bem como, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral. Deu à causa o valor de R$ 

11.981,62 (onze mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos conforme (IDS n. 

3232598/3232601). Conforme consta no (ID – 4920729), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a 

requerida apresentou contestação (ID n. 5528264), acompanhada de 

documento no (ID – 5528286). Impugnação à contestação (ID n. 6689930). 

O feito foi saneado (ID n. 12013311), ocasião em que designou audiência 

de instrução, que ocorreu conforme termo de audiência nos (IDS – 

13180012/13180016), quando foi tentada a conciliação, não houve êxito e 

as partes desistiram da produção de mais provas e pugnaram por 

memoriais remissivos. A parte autora apresentou memoriais finais (ID – 

13226770. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos 

Morais c/c Pedido de Liminar ajuizada por Carlos Antonio Franco em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela Unidade Consumidora (UC) N° 

6/1749074-9, adimplente com todas as suas obrigações, tendo sido 

notificada por suposto furto de energia, cobrando o valor de R$ 1.981,62 

(um mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), em 

decorrência de irregularidades encontradas no medidor, onde 

supostamente estaria provocando faturamento inferior ao correto. Ao 

caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL. O art. 129 

dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de procedimento 

irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para 

sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado 

a menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 
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assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

cobrança da multa em virtude do alegado “irregularidades encontradas no 

medidor” no valor de R$ 1.981,62 (um mil novecentos e oitenta e um reais 

e sessenta e dois centavos), mostra-se indevida. No que tange aos danos 

morais, vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a 

confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, 

comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de 

causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 

e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições 

de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da 

responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito extraem-se os 

requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por 

comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada 

a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora 

não foi inserido nos cadastros restritivos de crédito, nem tampouco teve o 

fornecimento da energia suspenso. Quanto ao dano moral, para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). A simples cobrança de valores que a ré entendia 

como devidos e a sua recusa em cancelar os débitos, obrigando a autora 

a procurar a via judicial, não ensejam danos morais, sobretudo quando 

não houve qualquer demonstração de que a cobrança tenha sido 

vexatória ou tenha exposto o requerente a qualquer dano extrapatrimonial. 

É de bom alvitre destacar que, no caso dos autos, sequer houve a 

negativação do nome do autor em cadastros restritivos de crédito ou a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado na Ação Declaratória de Cancelamento de Ônus c/c Danos 

Morais ajuizada por Carlos Antonio Franco em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A tão somente para declarar indevido 

o débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 1.981,62 (um mil 

novecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), na unidade 

consumidora 6/1749074-9, referente a revisão de faturamento. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da causa. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044010-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GASPAR RADIODIFUSAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044010-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela 

Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos ajuizada por Escritório 

Central de Arrecadação e Distribuição em desfavor de Gaspar 

Radiodifusão LTDA. As partes formularam acordo conforme ID. 21336928, 

requerendo a sua homologação e a consequente extinção do processo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme ID. 21336928, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes em custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema. Uma vez que as partes renunciaram o 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1027394-29.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DEAMBROSIO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027394-29.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

ADRIANA DEAMBROSIO SOUZA e MARIA DAS GRAÇAS DEAMBROSIO 

BARROS opôs Embargos de Declaração da sentença ID. 22717363, 

alegando a existência de erro material. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando 

for necessário suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, 

nos termos do art. 1022 do CPC. No caso dos autos, ACOLHO os 

embargos a fim de que, onde se lê: - Certidão de casamento de Celeste 

Deambrosis e Herminia Carazzai, registrado na matrícula sob o número 

023564 01 55 1906 2 0001 026 000003 85, para Celestino Deambrosis e 

Erminia Carazzai, ambos nascidos na Itália, documento arquivado no 

Registro Civil de Pessoas Naturais Evandro Sarlo Antônio, Distrito de 

Acioli, Comarca de João Neiva, Espirito Santo, permanecendo os demais 

dados inalterados. Leia-se: - Certidão de casamento de Celeste 

Deambrosis e Herminia Carazzai, registrado na matrícula sob o número 

023564 01 55 1906 2 0001 026 000003 85, para Celestino Deambrosis e 

Erminia Carazzai, ambos nascidos na Itália, ele, em 10/09/1886, 

naturalidade Distrito/Município/Estado Piane Sesia, Novara em Piemonte, 

filho de Luigi Deambrosis e Teresa Prino, ela, só se tem o registro do ano, 

sendo 1886, naturalidade Distrito/Município/Estado Este, Pádova, em 

Vêneto, filha de Vittore Carazzai e Maria Anna Maddalena Turrin, 

documento arquivado no Registro Civil de Pessoas Naturais Evandro Sarlo 

Antônio, Distrito de Acioli, Comarca de João Neiva, Espirito Santo. Nos 

demais termos, mantenho a sentença ID. 22717363. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045184-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELENA BARBOSA CEZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045184-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Marcelena 

Barbosa Cezário em desfavor de Itaú Seguros S/A. As partes formularam 

acordo conforme ID. 25308724, requerendo a sua homologação e a 

consequente extinção do processo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID. 

25308724, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios uma 

vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. Uma vez que as 

partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017693-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON DOUGLAS DE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017693-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elielton Douglas de Campos Souza representado por seu genitor Elicio 

de Souza Gomes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 04/03/2016, conforme Boletim de ocorrência anexado no (ID – 

8032359) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos (ID – 

8032288/8032312/8032328/8032343/8032359/8032378). A decisão (ID – 

8045551) deferiu os benefícios da justiça gratuita e designou audiência de 

conciliação. Na mesma ocasião, determinou a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 10456528), foi realizada a tentativa 

de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Na contestação (ID – 

10573524) suscitou preliminar da necessidade de alteração do polo 

passivo da ação, dos fatos narrados não decorrer logicamente a 

conclusão dos fatos, da ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, da ausência de pressuposto processual, menor 

relativamente incapaz, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio da causalidade e a sucumbência autoral, ainda, e da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro, da 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. O autor 

manifestou-se em impugnação, reiterando os termos da exordial (ID – 

10837966). A parte autora manifestou-se (ID – 10838202 e 10838301), 

requerendo a juntada do prontuário médico. Pela decisão (ID – 14898700), 

o feito foi saneado, afastadas as preliminares, sendo fixado como ponto 

controvertido a ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa), extensão do dano sequela, nexo de causalidade, 

culpabilidade, grau de culpabilidade e condições/porte econômico das 

partes. Sendo determinada a produção de prova pericial. A parte 

requerida apresentou conforme (ID – 15213386), os quesitos a serem 

respondidos pelo perito. A parte requerida informou o depósito referente 

aos honorários periciais nos (IDS – 15240229/ 15240231/ 15240323)> 

Laudo pericial foi anexado (ID – 15311641), sobre o qual as partes foram 

intimadas para manifestarem. Manifestações das partes com relação ao 

laudo nos (IDS – 16065990/16096370). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada por Elielton Douglas de Campos Souza 

representado por seu genitor Elicio de Souza Gomes em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Ficha 

de Atendimento Médico e Boletim de Ocorrência (ID – 10838301 e 

8032359), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada (ID - 15311641) atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física na ordem 75% em punho direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 
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DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/03/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no punho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Elielton Douglas de Campos Souza 

representado por seu genitor Elicio de Souza Gomes em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do punho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (04/03/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Ciência ao representante do Ministério Público. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Ainda, expeça-se Alvará para o perito 

atentando-se aos dados fornecidos no (ID – 15311641). Nada requerido 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001346-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001346-62.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Adriana Figueiredo Meireles em desfavor de 

PREVISUL Seguradora. A parte autora se manifestou no ID nº 27946820, 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela 

extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Adriana Figueiredo 

Meireles em desfavor de PREVISUL Seguradora. Dispõem os artigos 485, 

VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 27946820, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007398-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007398-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valor 

Pago Indevido c/c Indenização por Danos Morais e Liminar ajuizada por 

DSS Serviços de Tecnologia da Informação LTDA em face de Vivo S/A. 

Sustenta a parte autora que é cliente dos serviços prestados pela 

requerida desde o ano de 2012, tendo em vista o contrato de telefonia 

fixa, referente ao plano Vox de 0,12 centavos a casa minuto de ligação 

feita para telefone fixo, sendo bloqueado ligação para celular, 

transformando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) em 

minutos como crédito a ser utilização em ligações. Aduz que no ano de 

2016, ao realizar a renovação do contrato, percebeu que estava pagando 

a mais, valor incompatível ao que era o contratado, uma vez que estariam 

sendo cobrados 0,28 centavos por cada minuto de ligação, aumentando 

consideravelmente a fatura. Afirma que após o conhecimento do fato, 

contatou a requerida para a solução do impasse e revisão das faturas, 

obtendo resposta procedente acerca das cobranças indevidas. 

Acrescenta que em decorrência dos meses apurados, a parte requerida 

estaria informando que em caso de não pagamento da fatura o nome da 

autora seria inserido no cadastro de inadimplentes, bem como seria 

cobrado multa de R$ 700,00 (setecentos reais) em caso de cancelamento 

de contrato. Requer, diante dos fatos, o julgamento procedente do pedido 

da ação a fim de que sejam declaradas inexigíveis as faturas cobradas 

indevidamente, a condenação da requerida a restituição em dobro do valor 

pago indevido no montante aproximado de R$ 27.451,11 (vinte e sete mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos), bem como a 

requerida seja condenada a indenização por danos morais, no montante 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 57.451,10 

(cinquenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e um reais e dez 

centavos). Instruiu o pedido com os documentos ID. 5497429/5498328. A 

decisão inicial (ID - 6730669) indeferiu o pedido de tutela provisória, 

designou audiência de conciliação e determinou a intimação e citação da 

parte requerida. Conforme consta no (ID – 10030877), foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a 

requerida apresentou contestação (ID – 10367684), alegando a inépcia da 

inicial, ante a ausência da causa de pedir, acompanhada de documento ID 

– 1037686. Impugnação à contestação (ID – 10501522). Pela decisão no 

ID. 11578577, foi determinada à intimação da parte requerida para 

manifestar-se a respeito do documento acostado na impugnação à 

contestação (ID – 10502492 e 10502507), o que foi cumprido (ID – 

11977862). O feito foi saneado (ID – 1543002) ocasião em que foi 

rejeitada a preliminar. Intimadas para se manifestarem acerca da 

necessidade de produção de provas, somente a parte autora 

manifestou-se no (ID – 18289398). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Restituição de Valor Pago Indevido c/c Indenização por Danos 

Morais e Liminar ajuizada por DSS Serviços de Tecnologia da Informação 

LTDA em face de Vivo S/A. Busca o autor o cancelamento das faturas 

emitidas pela requerida referente aos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017, bem como, da multa pela 

rescisão contratual e o arbitramento de indenização a título de danos 

morais. A requerida, em sua contestação, argumentou que as faturas 

questionadas neste processo foram revistas administrativamente e os 

valores cobrados de forma excedente foram devolvidos ao autor por meio 

de descontos nas faturas dos meses subsequentes, conforme 

documentos ID. 10367686 e, portanto, a presente demanda não merece 

prosperar. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de 

consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto 

no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e 

a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 

º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a 

aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código 

Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o Réu, caso a prestação do 

serviço se apresente defeituosa. Desse modo, basta que se verifique a 

existência do dano (defeito na prestação) e do nexo causal, ligando este à 

conduta do fornecedor de serviços, para que esteja caracterizada a 

responsabilidade civil deste último, independentemente da existência de 

culpa. Todavia, diante da documentação acostada pelo requerente não 

comprova os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que após a 

contestação das faturas junto à demandada, esta revisou os valores 

cobrados e, ainda, restituiu a quantia excedente por meio de descontos 

nas próximas faturas, antes mesmo da propositura da presente ação, 

razão pela qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil 

que este praticou. Além disso, de acordo com os contratos firmados entre 

as partes, havia a previsão expressa de cláusula de permanência mínima 

no plano pelo prazo de 12 meses (ID. 5497559/5497593), tendo o autor 

solicitado o cancelamento do serviço antes do fim deste período, portanto, 

cabível a multa contratual. É consabido que nas relações de consumo, a 

responsabilização, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de 

culpa, esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do 

CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de 

responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial 

ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos 

causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de 

consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. 

ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501). 

Outrossim, essa teoria funda-se na premissa de que quem obtém 

vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a 

previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, 

independente de culpa. Contudo, a dispensabilidade da demonstração de 

culpa, não exime o consumidor de comprovar a prática do ato ilícito, in 

casu, a continuidade da cobrança das faturas. Nesse sentido, não se 

pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, via de 

regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a 

alegação, o que fora demonstrado no caso. Com esses fundamentos, 

considero válidas as provas apresentadas pela requerida ao longo da 

instrução processual, que demonstram o cancelamento das faturas 

administrativamente. No que tange aos danos morais, vejamos. Como é 

sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a 

prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de 

um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros 

elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em 

sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar 

sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito 

extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao 

direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve 

ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora 

não foi inserido nos cadastros restritivos de crédito, nem tampouco teve o 

serviço de telefonia suspenso. Quanto ao dano moral, para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 
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quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). A simples cobrança de valores que a ré entendia 

como devidos e o cancelamento por ela efetuado na esfera administrativa, 

não ensejam danos morais, sobretudo quando não houve qualquer 

demonstração de que a cobrança tenha sido vexatória ou tenha exposto o 

requerente a qualquer dano extrapatrimonial. É de bom alvitre destacar 

que, no caso dos autos, sequer houve a negativação do nome do autor 

em cadastros restritivos de crédito ou a suspensão do serviço de 

telefonia. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c/c Restituição de Valor Pago Indevido c/c Indenização por Danos 

Morais e Liminar ajuizada por DSS Serviços de Tecnologia da Informação 

LTDA em face de Vivo S/A. Condeno o requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC. Transitado em 

julgado e nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

necessárias anotações. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000166-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DRIEMEYER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUNIA MARA DA COSTA SERRA DRIEMEYER (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000166-11.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Reclamação de Desfazimento de Relação Contratual c/c 

Declaratória de Nulidade de Cláusulas, Reembolso de Parcelas Adimplidas 

e Reparação por Danos Morais ajuizada por Junia Mara da Costa Serra 

Driemeyer e Eduardo Driemeyer em desfavor de BRDU SPE Várzea 

Grande Ltda.. A parte autora se manifestou no ID nº 27792690, 

informando o desinteresse no prosseguimento do feito, pugnando pela 

extinção sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Reclamação de Desfazimento 

de Relação Contratual c/c Declaratória de Nulidade de Cláusulas, 

Reembolso de Parcelas Adimplidas e Reparação por Danos Morais 

ajuizada por Junia Mara da Costa Serra Driemeyer e Eduardo Driemeyer 

em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda.. Dispõem os artigos 485, 

VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência da ação; 

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da 

ação só produzirá efeitos após a homologação judicial. HOMOLOGO a 

desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 27792690, para 

os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu antes 

do ingresso nos autos do advogado do requerido. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012904-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS OAB - MT19631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012904-70.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Izabel Gonçalves da Silva em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que 

possui relação de consumo com a requerida por meio da unidade 

consumidora de nº 6/1969071-8. Ocorre que no mês de maio de 2015, 

recebeu uma fatura em sua residência onde constava a quantia 

exorbitante de R$ 1.842,56 (um mil oitocentos e quarenta e dois reais e 

cinquenta e seis centavos), o equivalente a 2.219 (Kw/h), que não 

condizia com o consumo real. Após procurar a requerida, foi realizada 

uma vistoria no medidor de consumo e constatou-se um erro na instalação 

da autora, os fios dos relógios estavam invertidos com do vizinho, vindo a 

registrar um consumo maior. Relata que não recebeu cópia do termo da 

vistoria e, após a verificação da falha no medidor, a requerida lhe enviou 

outras faturas cujos valores foram revisados posteriormente devido à 

reclamação da autora. Alega que em decorrência desse defeito, durante 

cinco anos pagou pelo consumo do vizinho, motivo pelo qual requer o 

julgamento procedente da ação a fim de que a requerida seja condenada a 

proceder à repetição in débito das faturas pagas, bem como, ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Deu à causa o valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil 

cento e sessenta reais). Instruiu o pedido com os documentos conforme 

(ID. n. 1650677/1650700). A decisão inicial (ID n. 1665310) deferiu os 

benefícios da justiça gratuita, designou audiência de conciliação e 

determinou a citação da parte requerida. Conforme consta no ID. 4158629, 

foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando 

infrutífera. Na decisão ID. 8176295, deferiu o pedido formulado pela 

requerida conforme consta no ID. 4713101 revogando a decisão prolatada 

sob o ID. 4287992 que havia fixado multa pelo não comparecimento da 

requerida na audiência supracitada e designou nova audiência de 

conciliação. Conforme consta no ID. 10312110, foi realizada novamente a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. Citada, a 

requerida apresentou contestação (ID n. 10519782), acompanhada de 

documento no (ID n. 10519791). Impugnação à contestação (ID n. 

11937436). O feito foi saneado (ID n. 15069787) e fixou como ponto 

controvertido a legitimidade do autor, a ilicitude na conduta do requerido, a 

ilegalidade/excesso na cobrança, a existência de má prestação de 

serviço, a responsabilidade do requerido, comprovando-se a imprudência, 

negligencia e imperícia, a ocorrência de danos, sua extensão e o nexo 

causal. Intimadas para se manifestarem acerca da necessidade de 

produção de provas, somente a parte requerida manifestou-se, 

requerendo o julgamento antecipado da lide no ID n. 15381080. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Izabel Gonçalves da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S/A. Busca a autora o ressarcimento por danos 

materiais e morais, decorrente da constatação de que durante cinco anos 

ocorreu uma falha na prestação de serviços pela requerida, uma vez que, 

após a vistoria realizada no medidor de energia elétrica constatou-se que 

havia uma inversão na ligação da sua unidade consumidora com a do 

vizinho e durante esse período pagou valores acima do consumo da sua 

residência. Os fatos constitutivos do direito da demandante limitar-se-iam a 

demonstrar à falha na prestação de serviço imputável a concessionária de 

energia elétrica. Todavia, a parte autora não se desincumbiu de comprovar 

o ônus probatório que lhe cabia, a fim de justificar o ressarcimento pelos 

danos sofridos, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
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Como informado pelas partes a inversão da fiação foi atribuída ao vizinho. 

Logo, não restou demonstrada a responsabilidade da empresa requerida. 

Além disso, não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar a 

falha perpetuada, não há laudo de vistoria, nem a autora apresentou 

outros tipos de provas, tais como, testemunhas, etc. Nesse sentido 

semelhante julgado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

INTERLIGAÇÃO - DESLIGAMENTO SOLICITADO PELO TITULAR DA 

UNIDADE DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ART. 

373, I, DO CPC/ART. 14, § 3º, DO CDC - NÃO CARACTERIZADA – DANOS 

MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar 

fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O 

fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC não será 

responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor 

quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a 

culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros. (N.U 

0018606-05.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019) Prestação 

de serviços. Fornecimento de água. Revisional de débito. Preliminares 

arguidas. Cerceamento de defesa. Princípio do livre convencimento do 

Juízo. Conjunto probatório suficiente ao deslinde da questão. Julgamento 

antecipado da lide. Possibilidade. Inteligência do artigo 130 do Código de 

Processo Civil. Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC. Aplicação. Irrelevância. Prova documental produzida pela ré 

essencial ao deslinde da controvérsia. Demonstração. Preliminares 

rejeitadas. Prestação de serviços. Fornecimento de água. Revisional de 

débito. Alegação do autor voltada à ocorrência de cobrança abusiva, 

incompatível com o real consumo do imóvel. Vistoria realizada pela 

autarquia de serviço público que concluiu que o consumo registrado no 

imóvel era condizente com o número de habitantes e que a ausência de 

caixa d´água concorria para a elevação do consumo. Incontrovérsia. 

Usuário que sequer especificou a destinação atribuída ao imóvel e o 

número de habitantes nele residentes à época das contas impugnadas. 

Valores cobrados pela ré devidos. Demonstração. Corte. Inadimplência 

sobre a qual não pesa controvérsia. Inexistência de obrigação da 

autarquia em fornecer serviços essenciais sem a devida contraprestação. 

Suspensão do fornecimento. Admissibilidade. Exegese do artigo 6º, § 3º, 

II, da Lei nº 8.987/95, aqui adotado analogicamente. Sentença mantida. 

Preliminares rejeitadas. Recurso improvido. (TJSP, APL 

9169598812009826 SP 9169598-81.2009.8.26.0000, Julgamento: 

19/07/2012) Por oportuno, registra-se que o fornecedor de serviços não 

será responsabilizado quando demonstrar que o defeito foi ocasionado 

por terceiro, no caso em epígrafe, o vizinho, nos termos do artigo 14 § 3º, 

II, do Código de Defesa do Consumidor. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Com estes fundamentos, ante a ausência de provas que 

respaldem a sua pretensão e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Izabel Gonçalves 

da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor da causa, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade concedida. Transitado em julgado, não havendo 

outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010527-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILENE LEONEL DA SILVA OAB - 013.289.771-70 (REPRESENTANTE)

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010527-58.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Valor Remanescente da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eduardo 

Rickelme Silva dos Santos, representado por sua genitora Zilene Leonel da 

Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

06/03/2016, conforme certidão de ocorrência anexado (ID – 12823021) 

que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim 

de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

12.637,50 (doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 12823011; 12823012; 12823015; 12813017; 12823020; 

12823021; 12823023; 12823030; 12823031; 12823037; 12823040; 

12823046. Pelo despacho (ID – 13292985), foi deferido o pedido de justiça 

gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a citação da 

parte requerida. Conforme (ID – 13891710) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 14234775), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da lide, da necessidade de 

inclusão da seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT S.A na 

demanda, da carência da ação, pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. Manifestação da parte 

requerida acerca do laudo pericial (ID – 14278831). A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 14296774), requerendo a procedência da 

ação. A parte autora manifesta acerca do laudo pericial, conforme ID – 

14331248. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Valor Remanescente da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eduardo 

Rickelme Silva dos Santos, representado por sua genitora Zilene Leonel da 

Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da necessidade de 

inclusão da seguradora líder dos consórcios do seguro DPVAT S.A na 

demanda, da carência da ação, pela falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. Rejeito a preliminar de 

retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 
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em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar 

de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual porque já houve pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação eis que mesmo requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, 

garantia Constitucional, uma vez que se busca receber a diferença do 

valor pago pela requerida. Dessa forma comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 12.637,50 

(doze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Histórico Clínico (ID –; 12823021; 12823023; 12823030), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação (ID - 13891710) 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/03/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO.Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ID - 

12823040, resta um saldo a receber equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DO REEMBOLSO 

DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 14331248) no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Valor Remanescente da Indenização 

Decorrente do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Eduardo 

Rickelme Silva dos Santos, representado por sua genitora Zilene Leonel da 

Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (06/03/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por 

restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Ciência ao representante do Ministério Público. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 
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conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025943-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025943-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emerson Chaves de Oliveira em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 27/07/2017, conforme histórico 

clínico anexado (ID – 9539246) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 31.394,20 (trinta e um mil trezentos e 

noventa e quatro reais e vinte centavos) em decorrência de sua invalidez. 

Com a inicial vieram os documentos anexados (ID – 9539164, 9539166, 

9539206, 9539225, 9539238, 9539246, 9539271, 9539284, 9539475, 

9539482, 9539490, 9539498, 9539567). Pela decisão (ID – 9826844), foi 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme consta no (ID – 11170069) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 11285886), alega à 

requerida a preliminar da necessidade de retificação da autuação, da 

inépcia da inicial – ausência de documentos indispensáveis á propositura 

da ação, pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14846345) 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Emerson Chaves de Oliveira em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

da necessidade de retificação da autuação, da inépcia da inicial – 

ausência de documentos indispensáveis á propositura da ação, pela falta 

de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. DEFIRO 

a preliminar de retificação da autuação e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação, proceda Sra. Gestora a alteração no Sistema 

PJE. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO a preliminar da 

ausência da comprovação da entrega de documento administrativo, 

porque está juntado (ID – 9539498). Analisadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 31.394,20 (trinta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e 

vinte centavos). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe o Histórico Clínico (ID- 9539246), comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação (ID - 11170069) atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) em membro superior direito, e 

média (50%) em mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, e em mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 
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Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito em um grau de 50% (cinquenta por cento) e, médio em mão 

esquerda, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 9.450,00 (nove mil e 

quatrocentos e cinquenta reais). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados (ID - 9539206, 9539225, 9539238, 9539490), no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos) teto máximo permito em lei. DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Emerson Chaves de Oliveira em face de Seguradora Líder Do Consorcio 

Do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

superior direito e mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação. c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023039-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

LUIS MENEGOL (REQUERIDO)

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

RAQUEL MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

BRUNA MARTENS MENEGOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJE nº 1023039-39.2019.8.11.0041 ajuizada 

BANCO JOHN DEERE S/A em face de ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E 

ENGENHARIA LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ MARTENS 

MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL e RAQUEL MARTENS MENEGOL. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, 

ajuizada por BANCO JOHN DEERE S/A em face de ESCAVASUL 

CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, LUIS MENEGOL, CARMEN BEATRIZ 

MARTENS MENEGOL, BRUNA MARTENS MENEGOL e RAQUEL MARTENS 

MENEGOL, todos qualificados nos autos em referência, relatando que 

firmaram a cédula de crédito bancário nº 1061415/14 para aquisição do 

maquinário escavadeira hidráulica, Marca John Deere, Modelo 350GLC, 

Chassi 1F9350GXVEC808005 descrito na inicial. Os autos foram 

distribuídos inicialmente de forma física, sob o código nº 1053588. Ante a 

constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 679.520,81. A liminar foi deferida conforme Id. 20502051 - 

Págs. 25 a 28, em 1º de fevereiro de 2016. O bem foi apreendido por meio 

do incidente de busca e apreensão distribuído sob o nº 82588 para a 

Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis. Os requeridos 

Escavasul e Luis foram citados conforme certidão de Id. 20502055 – Pág. 

26. As requeridas Carmen Beatriz e Raquel foram citadas conforme 

certidão de Id. 20502055 – Pág. 42. Por sua vez, a empresa Escavasul 

compareceu aos autos informando que se encontrava em recuperação 

judicial, razão pela qual, os autos foram remetidos ao Juízo da 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá por meio da decisão de Id. 20502056 – Pág. 

32. A requerida Bruna foi citada conforme certidão de Id. 20502056 – 

Págs. 24 a 28. Inconformado, o requerente interpôs recurso de agravo de 

instrumento nº 1007280-95.2018.8.11.0000, ao qual foi dado provimento 

conforme v. acórdão de Id. 20502069 – Págs. 4 a 10. A empresa requerida 

compareceu aos autos mediante petição de Id. 20670629 – Pág. 1 para 

informar que o Juízo recuperacional determinou a prorrogação do prazo 

de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores, que 

ainda não foi convocada. É o breve relato. Decido. Considerando que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Verifica-se que o e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso deu provimento ao RAI nº 1007280-95.2018.8.11.0000. 

Vejamos trecho do voto: “(...) Impende destacar que a recuperação judicial 

foi concedida a Agravada em 15 de dezembro de 2017 (id. 2543049; pág. 

18), portanto, conforme já mencionado, em data posterior a busca e 

apreensão do bem que ocorreu em 09 de fevereiro 2018 (id. 2543049, 

pág. 1), assim, não há falar em declínio de competência em favor de juízo 

recuperacional, pois não há nenhum ato expropriatório de bens na Ação 

de Busca e Apreensão pendente de realização, mas tão somente a 

consolidação judicial de uma expropriação já materializada há quase 1 

(um) ano e 4 (quatro) meses, inclusive com consolidação de fato e de 

direito da posse e da propriedade desses bens apreendidos em favor do 

credor fiduciário, por força do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69 (...) 

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial, DOU 

PROVIMENTO ao recurso e reformo a decisão interlocutória agravada para 

fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá para o processo e julgamento da Ação de Busca e 

Apreensão de origem”. Observo que o fato constitutivo do direito da 

autora encontra ressonância na documentação que acompanha a inicial. 

Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se considerar o 

resultado fático da sentença em análise, quanto à manutenção do 

contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que julga procedente o 

pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as 

partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 determina que: “Art. 3º O 

proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 
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apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A rescisão contratual 

decorre do inadimplemento do devedor em relação às prestações 

assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena da parte 

credora sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% do valor da causa devidamente atualizado. Sem prejuízo, por 

verificar que foram juntadas cópias do processo de execução código nº 

773046, que não mantem qualquer relação com este feito, assim, certifique 

o Sr. Gestor e se for o caso, proceda-se a exclusão, se possível - 

documentos: Id. 20502059 – Págs. 22 a 51, Id. 20502061 – Pág. 1, Id. 

20502064 – Págs. 2 a 53 e Id. 20502069 – Pág. 1. Transitada em julgado, 

em nada requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. 

I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2019. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005171-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. REGINA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

SANDRA REGINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009752-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DIAS PEDROSO (RÉU)

GELSO' S RESTAURANTE HOTELARIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

BENEDITA PEREIRA SOARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT13254-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 24005732. Cuiabá-MT, 

7 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000354-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIADES BENEDITO DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 7 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037511-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JACOBINA LEITE BEZERRA (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

TAMARA MONTENEGRO STELLATO BEZERRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento 

Negativo de id. 27826819 , dando o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 7 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029635-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA SANTOS MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021888-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEONEZIO TOME DA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 
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Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 8 de janeiro 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026444-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (RÉU)

F. F. LOPES DA SILVA E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023837-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011198-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA CRUZ MONTIEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório da parte requerida de ID 

24346691. Cuiabá-MT, 8 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027933-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WIRSON ALBERTO FERREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036879-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para, querendo, no 
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prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

24274325. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018180-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON NIVALDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24043180 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009078-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT7931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAOA Consórcios (RÉU)

CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24025703 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040572-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de id 24116775. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BENICIO DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 24244788. 

Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047841-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYNILCE DOS SANTOS SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047841-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARYNILCE DOS SANTOS 

SOUZA CAMPOS RÉU: BANCO BMG S/A, Vistos, etc. Nos termos do art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os benefícios da 

justiça gratuita. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marynilce dos Santos Souza 

Campos em face de Banco BMG S.A objetivando a Requerente, em tutela 

de urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos 

ao contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

abstenção de inserção do seu nome em cadastro de proteção ao crédito; - 

a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque, apesar da Autora afirmar na peça vestibular que acreditou 

ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que demonstrou em seus holerites que os 

descontos efetuados pelo Réu eram de valores bem variáveis mês a mês 

(ID. 25302718 – pág. 15/16), divergindo das datas em que foram 

efetuados os TED’s (ID. 25303345), de modo que não resta nos autos a 

inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não 

restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, 

INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a 

relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem assim a 

comprovação do prévio requerimento administrativo – Procon (ID. 

25302734), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com relação 

aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1382 de 2237



das faturas de cartão de crédito quanto ao período, bem assim a planilha 

de evolução do débito. No mais, destaco que a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, esta não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processou proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

designo o dia 15 de abril de 2020, às 17h00, para realização de audiência 

de tentativa de conciliação, cabendo às partes comparecer em juízo ou se 

fazer representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a 

parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência designada, fazendo-se na carta constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a Autora 

da designação supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de outubro de 2019. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004645-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO MARTINS DA SILVA OAB - MT9254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24157840 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044978-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCIRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

24463131. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042188-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANIZE RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

24267836. Ainda, procedo à intimação da parte requerida para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

24457500. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013333-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24177412 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 9 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026348-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO FILHO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do(a) comprovante de Aviso de Recebimento 

Negativo de id. 27918268, dando o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção do feito nos termos do artigo 485, III. Cuiabá-MT, 10 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037511-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JACOBINA LEITE BEZERRA (RÉU)

PETROJANES STELLATO FILHO (RÉU)

TAMARA MONTENEGRO STELLATO BEZERRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca dos(a) comprovantes de Aviso de Recebimento 

Negativos de id. 27826819, 27917276 e 27928087, dando o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito nos termos do 

artigo 485, III. Cuiabá-MT, 10 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034706-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMILIAN ALEX DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos a avaliação do veículo e o valor da 

venda do bem. Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1012119-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENY HEMILIA CUNHA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24106698 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032998-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 15 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006390-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1384 de 2237



Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013701-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW ISRAEL TAVARES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO / INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o 

prazo para a parte autora depositar a diligência nos termos do Provimento 

07/2017- CGJ, para cumprimento de mandado a ser expedido nos autos. 

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo. Ato contínuo, intimo a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da referida Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo.§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar.§ 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 16 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007721-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR AMANCIO MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comparecer nesta Secretaria para retirar o documento 

original de ID 2813522, de CRV/CRLV nº 014079977723. Cuiabá-MT, 20 de 

janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1026445-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO DE MORAES JARDIM FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 26250796 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1024042-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIBANIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

JUCIMARA ISRAEL DA SILVA OAB - MT26206/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 24922350 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047715 Nr: 45275-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINDA PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARMELINDA PINTO DE SOUZA, Cpf: 

66135575953, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$9.156,53 - Valor 
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Atualizado: R$8.324,12 - Valor Honorários: R$832,41

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Prefacialmente, proceda a secretaria do 

juízo a renumeração dos autos a partir das fls. 51.Destarte, ante as 

diversas diligências realizadas nestes autos que restaram negativas, 

defiro o requerimento de fls. 50/51 e assim CONVERTO ESTA AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com fundamento no 

artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de praxe, inclusive na 

distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao 

credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II 

da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço constar que a 

referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão da não citação 

da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO 

EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Mostra-se possível a 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, quando 

"o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada 

pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data 

de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que a 

Executada se encontra em lugar incerto e não sabido, assim em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia dela nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093817 Nr: 7877-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FATIMA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco Honda S/A em face de Marcia Fatima da Fonseca.

A ação foi ajuizada como busca e apreensão, no entanto, ante a ausência 

de localização do bem houve a conversão da ação em execução.

Foram efetuadas duas pesquisas de bens disponíveis ao juízo.

A executada foi citada via edital pelo fato de não ter sido localizada nas 

várias diligências despendidas.

 Nomeada curadora especial, às fls. 95/97 a douta Defensoria Pública 

apresentou contestação. Por sua vez, às fls. 102/113 a instituição 

financeira rechaçou as arguições contidas na contestação, salientando a 

inadequação da via eleita, bem como pugnou pela pesquisa de valores da 

executada via sistema BacenJud.

Desta feita, em se tratando de ação de Execução de Título Extrajudicial, 

certo é que a resposta da executada deveria observar o disposto no art. 

914 e seguintes do CPC, ou seja, lhe era possível opor embargos à 

execução.

Contudo, optou a executada via curadora especial por aviar contestação, 

revelando-se manifesta a inadequação da via eleita.

Em que pesem as disposições acerca do princípio da fungibilidade, certo é 

que este possui aplicabilidade quando há dúvida objetiva, o que não revela 

o caso em apreço, tratando-se de erro grosseiro ao adotar esta via para a 

sua resposta.

Vejamos os precedente jurisprudencial sobre o assunto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEFESA - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - 

CURADOR ESPECIAL - ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE - 

INAPLICABILIDADE. 1. Segundo dispõe o artigo 914 do Código de 

Processo Civil "o executado, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá se opor à execução por meio de embargos". 2. O 

oferecimento de contestação em ação de execução, ainda que por 

Curador Especial, constitui erro grosseiro, diante da expressa previsão 

legal, o que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0472.15.004074-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, 

publicação da súmula em 02/08/2019)

Feitas essas considerações, outra solução não resta senão o não 

conhecimento dos termos da peça de defesa de fls. 95/97.

Assim, dê-se ciência a douta Defensoria Pública.

No mais, tendo em vista que a pesquisa correspondente ao INFOJUD – 

DRF necessita de requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 dias requerer mediante petição a 

referida pesquisa, bem como acostar aos autos a planilha atualizada de 

débito para apreciação do pedido de fls.113 - Bacenjud,, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 424270 Nr: 8347-67.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE XAVIER DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por AILTON DIAS 

DE JESUS em face de BANCO ITAÚ S/A, para condenar o réu ao 

pagamento dos expurgos inflacionários:- no mês de abril de 1990 aplicar o 

IPC de março (84,32%), mediante o desconto do índice aplicado; - no mês 
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de 1990, o IPC do mês de abril (44,80%), mediante o desconto do índice 

aplicado; - no mês de junho, o IPC de maio (7,87%), mediante o desconto 

do índice aplicado;- no mês de março de 1991 o índice de devereiro 

(21,87%), mediante o desconto do índice aplicado;- em todo o cálculo deve 

ser computados juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês sobre 

os expurgos devidos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 

da citação, consoante o disposto no art. 219 do CPC e correção monetária 

pelo IPC (INPC) da data do pagamento a menor.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor a ser apurado.Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 894152 Nr: 25998-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DE ALMEIDA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:10.030/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A OAB/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Prefacialmente procedo a anotação dos advogados constituídos pela 

Instituição Financeira às fls. 42.

Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Às fls. 24/26 as partes entabularam que foi homologado às fls. 33 e o feito 

suspenso até o adimplemento da avença.

O Exequente às fls. 42informou que a minuta de fls. 288/289 foi 

devidamente cumprida, requerendo a extinção do feito.

É o relatório.

Decido.

Por todo o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos 

do art. 924, inciso II do CPC.

No mais, ante o evidente desinteresse recursal, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072677 Nr: 56490-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI SOARES DO ROSÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Posto isso, ante o pleito de fls. 120 JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação Monitória, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Indefiro o requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que 

não houve determinação nos autos neste sentido.

Ante o evidente desinteresse recursal, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107916 Nr: 13819-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LUIZ FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO LUIZ FILHO, Cpf: 54510686153, 

Rg: 861.020, brasileiro(a), convivente, func publ. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o Devedor via edital, nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que os Devedores 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito indicado às fls. 178v 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento),

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO em face de MARIO 

LUIZ FILHO.Às fls. 172/173 foi proferida sentença que JULGOU 

PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, condenando o Réu ao 

pagamento de R$ 18.886,08, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do 

ajuizamento da ação, bem como ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.Às 

fls. 175 a Defensoria Pública tomou ciência da sentença, bem como 

informou não ter contato com o Devedor.Conforme certidão de fls. 176 a 

sentença transitou em julgado.Às fls. 178 a Instituição Financeira requereu 

o cumprimento de sentença.Posto isto, intime-se o Devedor via edital, nos 

moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este 

ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que os Devedores no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

indicado às fls. 178v (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099587 Nr: 10416-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA NOGUEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATA NOGUEIRA DE LIMA, Cpf: 

85155047153, casado(a), economista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intimar a devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, §1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, verifica-se dos autos 

que houve determinação para conversão da presente ação em 

cumprimento de sentença, razão pela qual, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para determinar a alteração no sistema Apolo, bem como na capa dos 

autos.Tratam-se os autos de Ação Monitória proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Adm. Assoc. Ouro Verde de MT em face de Renata 

Nogueira de Lima, ambos qualificados, alegando ser credor da parte 

requerida da importância de R$ 17.429,66 (21/03/2016).A requerida foi 

citada para o pagamento ou apresentação de embargos às fls. 43, 

todavia, deixou que o prazo transcorresse in albis (fls. 44).Desta feita, às 

fls. 45 houve a conversão do mandado de pagamento em mandado 

executivo, no entanto, a devedora não foi localizada para intimação.Assim, 

em regular impulso oficial procedo a pesquisa do atual endereço da 

executada, ocasião em que não obtive êxito (extrato em anexo).Contudo, 

intime-se a devedora via edital, para efetuar o pagamento sob pena de 

aplicação de multa no percentual de dez por cento, nos termos do art. 523 

do CPC, fazendo acompanhar a atualização do débito.Para tanto, 

expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do 

CPC, salientando-se que, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.No mais, intimo a exequente para, 

no prazo de 15 dias indicar bens passíveis de serem penhorados ou 

requerer o que entender de direito, tendo em vista que não esgotados os 

meios para localização de bens da devedora, sob pena de 

extinção.Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se via correio com AR, 

para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120522 Nr: 19022-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA DA SILVA COSTA TODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIDIA DA SILVA COSTA TODA, Cpf: 

83289062104, Rg: 09618724, brasileiro(a), solteiro(a), solteira. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Deixo de apreciar o pleito de fls. 115 neste 

momento, visto ainda estar pendente a intimação da Devedora.Conforme 

decisão de fls. 53 a presenta ação foi convertida em mandado executivo, 

intimando o executado a efetuar o pagamento da dívida no prazo de 15 

dias, sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523 do 

CPC.Vislumbro dos autos que foram realizadas várias diligências no 

sentido de localizar a Devedora, entretanto, todas restaram negativas (fls. 

66, 80, 88, 99 e 112), assim em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedo a pesquisa de endereço via Infojud, momento em que 

obtive êxito (extrato anexo).Posto isso, com fito de atender aos princípios 

do Novo CPC., no que diz respeito ao contraditório INTIMO a Devedora, via 

correio com AR a ser remetido ao endereço: Rua Vereador Enio Arruda, n° 

174, Apto 02, Residencial Faleiros, Bairro Cidade Alta, nesta capital, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre o cálculo da Instituição Financeira e 

no mesmo prazo efetuar o pagamento do valor atualizado de R$ 

199.185,73, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC.Restando negativo o ato acima, intime-se a Devedora via edital, nos 

moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este 

ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que o devedor no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Empós, 

conclusos para o Bacenjud, como requerido às fls.115/116. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821817 Nr: 28005-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA, CECILIA 

VICTORAZZO LOUZADA, ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTORAZZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CNPJ: 51023588000130, atualmente em local incerto e não sabido 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, Cpf: 29664694800, Rg: 256083538, 

Filiação: Maria Aparecida Teixeira e Jose Geraldo Victorazzo, data de 

nascimento: 10/06/1981, brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), 

comerciante, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO GOMES 

LOUZADA, Cpf: 13144172820, Rg: 216302195, Filiação: Adelia Gomes 

Louzada e Mario Louzada, data de nascimento: 01/02/1972, brasileiro(a), 

natural de Diadema-SP, casado(a), comerciante, Telefone 3023-8787, 

atualmente em local incerto e não sabido CECILIA VICTORAZZO 

LOUZADA, Cpf: 25246051838, Rg: 32128214-0, Filiação: Maria Aparecida 

Teixeira e José Geraldo Victorazzo, data de nascimento: 12/12/1978, 

brasileiro(a), natural de Campinas-SP, casado(a), professora, Telefone 

78080173 e atualmente em local incerto e não sabido ANA LUISA 

TRABBOLD REZENDE, Cpf: 28772615818, Rg: 256083538, Filiação: Maria 

Aparecida Trabbold Rezende e Marcos Antonio Nunes Rezende, data de 

nascimento: 18/05/1979, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada 

por BANCO DO BRASIL S/A em face de VICTORAZZO COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA e OUTROS. A sentença de fls. 162/163 JULGOU 

PROCEDENTE a presente ação condenando os réus ao pagamento de R$ 

125.256,83, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contando do ajuizamento da ação, 
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bem como ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.Às fls. 166/169 

a Defensoria Pública apresentou recurso de apelação, sendo o mesmo 

contrarrazoado pela instituição financeira (fls. 173/180), sendo mantida a 

sentença proferida por este juízo, bem como deferindo a justiça gratuita 

para os devedores (fls. 190/191), transitando em julgado a mesma – fls. 

192.O credor manifestou nos autos pleiteando pelo cumprimento da 

sentença (fls. 194/195), sendo informado pelo Douto Defensor que ele não 

possui contato com os devedores, sem endereço paraindicar e assim 

viabilizar a intimação para liquidação da dívida – fls. 197.Assim, intimem-se 

os devedores via edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º 

ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor no prazo de 15 dias efetue 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento) no valor de R$ 198.779,09, sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Tudo cumprido, concluso para 

deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806016 Nr: 12487-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CHRISTIANO TREVISAN 

SANZOVO - OAB:47051, JEFFERSON DO CARMO ASSIS - OAB:4680/PR, 

KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - OAB:64430, SALMA ELIAS EID 

SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

88452395191, Rg: 1.267.420-6, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a executada, via correio com aviso de recebimento, 

no endereço da exordial (confirmado pelo Infojud) para, no prazo de 15 

dias cumprir a sentença de fls. 79/80, observando-se o cálculo de fls. 

110, sob pena de aplicação da multa disposta no artigo 523, § 1º do 

CPC.Caso o AR retorne negativo, expeça-se o regular edital de intimação, 

com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Não obstante o pleito de fls. 106/109, com 

o fito de evitar nulidades futuras, intime-se a executada, via correio com 

aviso de recebimento, no endereço da exordial (confirmado pelo Infojud) 

para, no prazo de 15 dias cumprir a sentença de fls. 79/80, 

observando-se o cálculo de fls. 110, sob pena de aplicação da multa 

disposta no artigo 523, § 1º do CPC.Caso o AR retorne negativo, 

expeça-se o regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do 

CPC, salientando-se que, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, concluso para 

deliberações.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797368 Nr: 3742-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON BEZERRA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, SÉRVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELSON BEZERRA BENEVIDES, Cpf: 

45318336191, Rg: 509.386, brasileiro(a), diretor de empresas. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento) no valor de R$ 332.777,86, sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Monitória em fase de 

cumprimento de sentença, ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A em face de ELSON BEZERRA BENEVIDES, proceda-se a alteração do 

tipo de ação na capa dos autos. A sentença de fls. 143/144 JULGOU 

PROCEDENTE a presente ação condenando o réu ao pagamento de R$ 

131,299,38, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contando do ajuizamento da 

ação.Às fls. 144 a Defensoria Pública tomou ciência da referida sentença, 

transitando em julgado aos 02/07/2019 (fls. 145), pleiteando a instituição 

financeira pelo cumprimento da mesma – fls. 146.Desta feita, intimem-se 

os devedores via edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º 

ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor no prazo de 15 dias efetue 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento) no valor de R$ 332.777,86, sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Tudo cumprido, concluso para 

deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728018 Nr: 23924-51.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO BEHKING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO FLORENCIO DE CASTILHO 

- OAB:15640/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS - OAB:9826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150-A 

OAB/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 186/197.

 Edital de Intimacao
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730453 Nr: 26515-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCTACILIO SEBASTIAO DA CRUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FUNDO ITAPEVA II MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, CNPJ: 10308464000113. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o Autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar e 

comprovar o pagamento de diligência para cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1º do 

CPC/2015.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição etc.O exequente pugnou pela 

realização de nova tentativa de bloqueio on-line, via BanceJud, conforme 

se vê às fls. 129/132.Os autos vieram-me conclusos.Pois bem,Em 

consonância com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de 

saldo quando da realização da ordem de fls. 85/86 e demais pesquisas de 

fls. 87/93 (ANOREG, RENAJUD, INFOJUD), ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova busca é medida inócua, razão pela 

qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:TRIBUTÁRIO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM 

ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇAO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE MODIFICAÇAO 

NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.1. Caso em que se discute a 

obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de 

valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação 

à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, 

sem que haja motivação do exequente.2. Sobre o tema, este Tribunal 

Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das 

diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud 

depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o 

juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: 

REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; 

REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010.Outrossim, 

apesar de o artigo247 do CPC/2015 não repetir claramente a regra da 

vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste 

Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável.Nesse sentido, 

vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:“(...) como diz o artigo 

249 do Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de 

justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 

tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada 

no processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual 

código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a 

viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por 

oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos 

autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo 

Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. 

São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.Assim, com fulcro no artigo 829 do 

Código de Processo Civil, indefiro o pleito de fls. 96.Com efeito, ante o teor 

da certidão de fls. 127, expeça-se novo mandado de citação/intimação a 

ser cumprido no endereço de fls. 126, consignando-se no mandado que 

em caso de suspeita de sonegação por parte do executado, deverá o Sr. 

Oficial de Justiça, em consonância com o artigo 253 do Código de 

Processo Civil, proceder à citação por hora certa, independente de nova 

decisão.Para tanto, intimo o exequente para que, no prazo de 15 dias, 

promova ao depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, cuja guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Sem prejuízo, com o fito de evitar a 

desvalorização do montante bloqueado, procedo à transferência para a 

Conta de Depósitos Judiciais (ID: 072019000003288996 – extrato em 

anexo) no montante de R$298,01. Não obstante o contido no Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para que realize a necessária vinculação do montante 

transferido nesta data.Após, tudo cumprido, venham-me os autos 

conclusos.Em tempo, intimo o Fundo para que apresente seus dados 

bancários no prazo de 15 dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773451 Nr: 26607-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETELVINO CALIXTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos, etc.

Segue em anexo as informações solicitadas no Agravo de Instrumento n° 

1017979-14.2019.8.11.0000, código de rastreabilidade n° 8112194819864.

No mais, aguarde-se o julgamento do recurso acima.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747894 Nr: 45165-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, CNPJ: 

05009277000107, atualmente em local incerto e não sabido ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, Cpf: 69382670149, Rg: 11690186, Filiação: 

Angelina Farias dos Santos e Damião dos Santos, data de nascimento: 

09/09/1981, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, casado(a), 

empresario e atualmente em local incerto e não sabido JOSEFINA 

GONÇALVES, Cpf: 00461473143, Rg: 1.353.245, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação Monitória ajuizada por 

Banco do Brasil S/A em face de Transportadora Miami Ltda, Itamar Farias 
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dos Santos e Josefina Gonçalves, em 12/01/2012.Conforme sentença de 

fls. 149/151 foi JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados nos embargos monitórios, determinando o afastamento dos 

juros moratórios e da multa, mantendo-se a comissão de permanência pela 

taxa média de mercado e JULGADO PARCIALMENTE os pedidos 

formulados na inicial, condenando os réus ao pagamento do valor devido 

em decorrência do contrato amparado a inicial, bem como ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor atualizado da causa.Às fls. 152v o Defensor Público tomou ciência 

da sentença proferia às fls. 149/151, pleiteando a instituição financeira 

pelo cumprimento da mesma, apresentando o cálculo atualizado da dívida 

– fls. 153/159.Conforme certidão de fls. 160 a sentença transitou em 

julgado, assim intime-se os devedores, via edital, nos moldes dos artigos 

257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito (montante que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Tudo cumprido, concluso para 

deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760273 Nr: 12626-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUEIRINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

ME, TIAGO GUEIRINS DA SILVA, ELCIMARA PACHECO CORREA GUEIRINS 

DA SILVA, AGMAR GUEIRINS DA SILVA, IRACY FRANCISCA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:POCONÉ

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUEIRINS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA ME, CNPJ: 04067077000130, atualmente em local incerto e não 

sabido TIAGO GUEIRINS DA SILVA, Cpf: 72092416120, brasileiro(a), 

casado(a), empresário, atualmente em local incerto e não sabido 

ELCIMARA PACHECO CORREA GUEIRINS DA SILVA, Cpf: 78912059149, 

brasileiro(a), casado(a), empresária, atualmente em local incerto e não 

sabido AGMAR GUEIRINS DA SILVA, Cpf: 24091570682, Rg: 15794676, 

Filiação: Zila Justina da Silva e Jarito Guerins da Silva, data de nascimento: 

08/02/1958, brasileiro(a), casado(a), empresário/ministro religioso e 

atualmente em local incerto e não sabido IRACY FRANCISCA DA SILVA, 

Cpf: 82579482172, brasileiro(a), casado(a), empresária. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se os Devedores via edital, nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que os Devedores 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito indicado às fls. 150 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face 

de GUEIRINS TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME e OUTROS.Às fls. 138 

foi proferida sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação, condenando os Réus ao pagamento de R$ 55.409,74, corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção 

monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem como ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 

10% do valor atualizado da causa.Às fls. 140/142 a Instituição Financeira 

requereu o cumprimento da sentença e, posteriormente apresentou a 

planilha de débito – fls. 146/147.Às fls. 151v a Defensoria Pública tomou 

ciência da sentença de fls. 138, bem com do pedido de cumprimento de 

sentença.Conforme certidão de fls. 152 a sentença transitou em 

julgado.Posto isto, intime-se os Devedores via edital, nos moldes dos 

artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que os Devedores no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

indicado às fls. 150 (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 963488 Nr: 6265-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V KESTRING ME , VOLNEI KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DEFENSOR PUBLICO DE CUIABÁ - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): V KESTRING ME , CNPJ: 

05130092000148 e atualmente em local incerto e não sabido VOLNEI 

KESTRING, Cpf: 00570705126, solteiro(a), operador do comércio. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimem-se os Devedores via edital, nos moldes dos artigos 

257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito (montante que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento),

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação Monitória em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em face de V Kestring Me e Volnei Kestring.Às fls.117/118 foi 

proferida sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, condenando os Réus ao pagamento do valor devido em decorrência 

do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil 

(Cumprimento de Sentença).Às fls. 120/121 o Banco interpôs embargos 

de declaração, sendo contrarrazoado pela Defensoria Pública e rejeitado 

por este juízo – fls. 125.A Casa Bancária pleiteou pelo cumprimento da 

sentença, intimando os Devedores para efetuar o pagamento de seu 

débito e em caso de silêncio, penhora via Bacenjus – fls. 127/128.O Douto 

Defensor Público informou não ter contato com os Devedores, competindo 

a Instituição Financeira dar prosseguimento ao feito – fls. 131.Conforme 

certidão de fls. 132 a sentença transitou em julgado.Assim, intimem-se os 

Devedores via edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º 

ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor no prazo de 15 dias efetue 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 
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na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC.Tudo cumprido, concluso para deliberações e/ou 

BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969793 Nr: 9248-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDO ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EUDO ALVES COELHO, Cpf: 

48806277120, Rg: 7062079, Filiação: Maria Francisca Coelho e Avelino 

Alves Coelho, data de nascimento: 30/04/1973, brasileiro(a), natural de 

Juscimeira-MT, solteiro(a), agente prisional. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação Monitória em 

fase de cumprimento de sentença ajuizada por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A em face de EUDO ALVES 

COELHO.O requerido foi citado via edital conforme se vê às fls. 73/75.A 

sentença de fls. 90/91 JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em face de EUDO ALVES COELHO, condenando o 

réu/embargante ao pagamento do valor devido em decorrência do contrato 

que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do 

Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento 

de Sentença), assim como condenou o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor 

atualizado da causa.O banco pleiteou pelo cumprimento da sentença às 

fls. 93/94, bem como seja efetuada a penhora on line para satisfação do 

débito.Assim, intime-se o executado, via edital, nos moldes dos artigos 

257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que o devedor 

no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito (montante que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Após, concluso para 

deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891172 Nr: 23999-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES DA COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON SOUZA RIBEIRO, Cpf: 

65495829115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o executado, via edital, nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que efetue o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento)

Despacho/Decisão: Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão em fase de cumprimento de sentença ajuizada Banco 

Santander (Brasil) S/A em face de Edilson Souza Ribeiro.A sentença de 

fls. 88/90 JULGOU PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida 

por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de EDILSON SOUZA 

RIBEIRO, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, assim 

como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa.Às fls. 85 o 

banco juntou a nota de venda do bem, assim como a planilha atualizada da 

dívida, atendendo ao requerimento de fls. 81 formulado pela douta 

Defensoria Pública nomeada curadora especial do réu.Às fls. 100 a 

Defensoria aduziu que o saldo devedor perfazia o montante de R$ 

40.045,87 em favor do banco, do qual o exequente concordou às fls. 105 

pleiteando pela penhora on line nos ativos financeiros do executado.É o 

relatório.Decido.Considerando a concordância do Banco quanto ao cálculo 

apresentado pela Defensoria às fls. 103, HOMOLOGO-O.Assim, intime-se 

o executado, via edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º 

ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, para que efetue o pagamento do débito no 

prazo de 15 dias (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.Após, dê-se vista a douta Defensoria Pública para requerer o 

que entender de direito em 15 dias.Tudo cumprido, concluso para 

deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321328 Nr: 23056-15.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS, 

Cpf: 00718195175, Rg: 15772047, data de nascimento: 15/07/1983, 

brasileiro(a), solteiro(a), vendedor autônomo. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimar o Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Depósito 

em fase de cumprimento de sentença ajuizada Canopus Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Willian Pereira Santos Ribas.A sentença de 

fls. 114/115 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em 

face de WILLIAN PEREIRA SANTANA RIBAS, condenando o requerido ao 

pagamento do valor de mercado atual do bem descrito na inicial ou, se 

superior ao saldo devedor, o débito remanescente disposto em contrato, 

observando-se o contrato entabulado, assim como condenou o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou 

em R$ 3.000,00.Às fls. 117 a instituição financeira deu início ao 

cumprimento da sentença pleiteando pela intimação do devedor para 

efetuar o pagamento, e às fls. 125/126 o devedor por meio da douta 

Defensoria Pública apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença.Assim, às fls. 135 determinou-se o encaminhamento dos autos à 

Contadoria, para aferir o crédito/débito em favor do Banco.O laudo foi 

juntado às fls. 137/138, e as partes devidamente intimadas concordaram 

com o valor constante no documento.É o relatório.Decido.Considerando a 

concordância das partes, HOMOLOGO o laudo apresentado às fls. 

137/138.Assim, intime-se o executado, via edital, nos moldes dos artigos 

257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que efetue o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Após, concluso para deliberações 

e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380531 Nr: 16503-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE 

ABREU - ME, ABECI CLARA DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ R. FRANCO - 

OAB:20720-B, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o posicionamento adotado pelo magistrado titular 

deste juízo é o de não aceitar a citação por correio, pois, apesar do artigo 

247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação da citação por 

correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo Especializado a 

referida medida ainda é aplicável.

Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Sendo assim, procedo à intimação da Parte exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, depositar a diligência para o cumprimento do mandado a 

ser expedido nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.17:19

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 333041 Nr: 3843-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AMARANTE PASSOS - 

OAB:15022/DF, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

LAUANE ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - OAB:10.610-B, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUÉ DAS CHAGAS, Cpf: 

51450127134, Rg: 708.893, Filiação: Castorina Leite das Chagas e José 

Constantino das Chagas, data de nascimento: 22/11/1970, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), militar/serv. público. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Considerando a ausência de informação nos autos de que o 

executado seja casado, cumpra-se o despacho de fls. 361, segundo 

parágrafo, intimando o devedor e sua possível esposa para 

manifestarem-se acerca da penhora realizada no imóvel com matrícula 

11.477, ficha 01 e 02, inscrito no Cartório do 7º Oficio de Cuiabá.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de ação de execução 

hipotecária ajuizada por Associação de Poupança e Empréstimo – Poupex 

em face de Josué das Chagas.Em primeiro lugar, considerando-se a 

ausência de informação nos autos de que o executado seja casado, 

cumpra-se o despacho de fls.361, segundo parágrafo intimando o 

devedor e sua possível esposa, via edital.Para tanto, expeça-se o regular 

edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC, salientando-se 

que, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.No mais, ante a inexistência de informações 

acerca da existência de moradores no imóvel, proceda-se conforme 

despacho de fls.361v, expedindo mandado de constatação e intimação de 

moradores, informando a estes o prazo de 30 dias, para desocupação 

voluntária, permanecendo o Sr. Meirinho com o mandado e, transcorrido o 
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prazo, proceda a mesma, com reforço policiail, se necessário, 

observando-se o comprovante de pagamento de diligência de fls. 376. EM 

estando desocupado, proceda a imissão na posse imediata à 

exequente.Tudo cumprido, nos termos do artigo 6 da Lei n.5.741/71, 

determino a venda do imóvel hipotecado em praça pública, por preço não 

inferior ao saldo devedor, encaminhando-seà Central de Praça e Leilão.Se 

não houver licitante na primeira praça, será o imóvel adjudicado à 

exequente, ficando os executados exonerados do restante da dívida, 

ressalvada, entretanto, a faculdade de remir o imóvel, mediante depósito 

em juízo, até a assinatura do auto de arrematação, de importância que 

baste ao pagamento da dívida e acréscimos.Por derradeiro, cumpra-se a 

parte final da decisão de fls. 361.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110494 Nr: 1630-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) BANCO 

MULTIPLO S/A - CCB BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ EDSON PIRES DE OLIVEIRA, 

MARIA ZÉLIA BRITO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:OAB/MT 6667

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275975 Nr: 372-13.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

UBIRATAN ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, ante a inércia do Banco Executado.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1162549 Nr: 36975-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DAUD NEIVA EIRELI ME, LUIZ 

CARLOS DAUD NEIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS CARLOS DAUD NEIVA EIRELI ME, 

CNPJ: 18935176000109 e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ 

CARLOS DAUD NEIVA, Cpf: 14195798191, divorciado(a), diretor geral. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Monitória em fase de 

Cumprimento de Sentença, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO ASSOCIAÇÃO OURO VERDE DE MT em face de LUIS 

CARLOS DAUD NEIVA EIRELI ME e LUIZ CARLOS DAUD NEIVA, 

proceda-se a alteração do tipo de ação na capa dos autos. Às fls. 58 o 

mandado de pagamento foi convertido em mandado executivo, intimando 

os credores a efetuar o pagamento de seu débito no prazo de 15 dias, 

sob pena de aplicação de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523 do CPC.Após várias diligencias no intuito de intimar os credores (fls. 

67 e 74), os mesmos não foram localizados, momento em que procedo a 

pesquisa de endereço por meio do sistema Infojud, sendo declinado locais 

já diligenciados – fls. 34 e 67.Desta feita, intimem-se os devedores via 

edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, 

devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor, para que o devedor no prazo de 15 dias efetue o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.EMPÓS, intime-se o credor para que traga a planilha 

atualizada do débito, bem como requeira o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.Em caso de silêncio, intime-se via 

correio para cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1150457 Nr: 31916-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTINA SANTOS DA SILVA ME, CNPJ: 

18332416000172. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do débito (montante que deverá ser atualizado na data do 

pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, §1º, do 

CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em regular impulso oficial, procedo a 

pesquisa do atual endereço da executada por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que não obtive êxito (extrato anexo).Desta feita, intime-se a 

devedora via edital, para efetuar o pagamento sob pena de aplicação de 

multa no percentual de dez por cento, nos termos do art. 523 do CPC, 

fazendo acompanhar a atualização do débito.Para tanto, expeça-se o 

regular edital de intimação, com fulcro no artigo 275, § 2º, do CPC, 

salientando-se que, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o credor para 

atualização do débito e, concluso para análise do pleito de fls. 59/60 no 

que tange à penhora BacenJud.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031912 Nr: 37693-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO FERNANDES DE LARA, VALDECY 

MIRANDA DE PINHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMINDO FERNANDES DE LARA, Cpf: 

26596938115, Rg: 0401524-0, Filiação: Venina Pinto Santana e Gregorio 

Alves de Lara, data de nascimento: 05/06/1963, brasileiro(a), natural de 

Chapada dos Guimaraes-MT, solteiro(a), motorista. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PARA QUE EFETUEM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O 

PAGAMENTO DO DÉBITO NO VALOR DA PLANILHA DE FLS. 114/115 

(MONTATE QUE DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ATUALIZADA NA DATA DO 

PAGAMENTO), SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NO ART. 

523, §1°, DO CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação Monitória em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em fase 

de CARMINDO FERNANDES DE LARA e VALDECY MIRANDA DE PINHO 

ME.A sentença de fls. 103/104 JULGOU PROCEDENTE os pedidos 

formulados, condenando os Réus ao pagamento de R$ 102.588,70, em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença).Às fls. 105v a Defensoria Pública tomou 

ciência da sentença, transitando em julgado posteriormente – fls. 106.O 

Banco pleiteou pelo cumprimento da sentença, bem como intimação dos 

Devedores para efetuarem o pagamento de seu débito – fls. 108/109.Às 

fls. 123 o Devedor Valdecy constituiu causídico (fls. 123).Desta feita, 

intimo o Devedor Valdecy, via DJE, para no prazo de 15 dias efetuar o 

pagamento do débito indicado na planilha de fls. 114/115 (montante que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.Na mesma 

oportunidade, intimem-se o Réu Carmindo via edital, nos moldes dos 

artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que efetuem no prazo de 15 dias o pagamento do débito no valor da 

planilha de fls. 114/115 (montante que deverá ser devidamente atualizado 

na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 

523, § 1º, do CPC.Em caso de não pagamento, intime-se o Credor para 

apresentar planilha atualizada do débito, incluindo a multa e honorários 

previstos no art. 523 do CPC, no prazo de 15 dias, bem como requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.Restando silente, por 

tratar-se de direito disponível, arquivem-se os autos com anotações e 

baixas devidas, visto a conclusão da prestação jurisdicional com a 

prolação da sentença de mérito.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846471 Nr: 50081-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA LUCIA DA CUNHA, Cpf: 

63140799187, Rg: 958.480, Filiação: Antonia Magalhães Cunha e Miguel 

Fracalino Cunha, data de nascimento: 16/07/1976, brasileiro(a), casado(a), 

repositora, Telefone 065.3646.9868. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceda-se a intimação da Devedora via edital, nos termos do 

artigo 854, § 2º do CPC, para que ela manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta bancária (R$ 603,46), no prazo de 05 dias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Tratam-se os autos de Monitória em fase 

de Cumprimento de Sentença ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ANA LUCIA DA CUNHA.Às fls. 96 foi 

convertida a presente ação em mandado executivo, intimado a Devedora 

via edital para efetuar o pagamento de seu débito (fls. 100), manifestando 

a Defensoria Pública por negativa geral, relatando que não verificou 

nenhum vício no contrato, objeto da lide, prosseguindo o feito regularmente 

– fls. 104.Às fls. 101 a Instituição Financeira requereu a penhora de ativos 

financeiros na conta da Devedora via Bacenjud (fls. 101).Assim, é sabido 

que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em 

instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais 

na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, 
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do CPC), obtendo, assim primazia em relação aos demais.Assim, não há 

dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade executiva 

destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao 

Credor, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até 

a verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 603,46 que 

será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições da Devedora (art. 854, § 3º do CPC).No mais, apesar 

de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens da 

Devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da Devedora passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

Devedora, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o 

assunto:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016,Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos.AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014,10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014)Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

LI).Com efeito, intimo a Instituição Financeira para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito, indicar bens passíveis de serem 

penhorados e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias, 

tudo sob pena de extinção por manifesto desinteresse.No mais, 

proceda-se a intimação da Devedora via edital, nos termos do artigo 854, § 

2º do CPC, para que ela manifeste acerca do bloqueio realizado em sua 

conta bancária (R$ 603,46), no prazo de 05 dias conforme, preconiza o § 

3º do mesmo artigo, ressaltando que o edital deverá ser publicado uma 

vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através 

do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Empós, com ou sem 

manifestação, retornem-me os autos conclusos para deliberações e 

transferência dos valores à Conta de Depósitos Judiciais, se for o 

caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 851456 Nr: 54398-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES, 

Cpf: 54567580168, brasileiro(a), divorciado(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Intime-se a Devedora via edital, nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que a Devedora no 

prazo de 15 dias efetue o pagamento dos débitos mencionados às fls. 137 

e 144v (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do 

pagamento),

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de Ação Monitória em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO 

MULTIPLO em face de VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES.Às fls. 

120/121 foi proferida sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação, condenando a Ré ao pagamento do valor devido em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Às fls. 123/124 a Instituição 

Financeira apresentou embargos de declaração, sendo contrarrazoado 

pela Defensória Pública (fls. 129) e por fim, este foi acolhido por este juízo, 

fazendo constar na parte final da sentença de fls. 120/121 a condenação 

da Devedora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado.Às fls. 131v a Defensoria Pública 

tomou ciência da decisão.Às fls. 135/138 a causídica da Casa Bancária 

requereu o cumprimento da sentença no que tange aos honorários 

advocatícios.Às fls. 143/144 a Instituição Financeira requereu o 

cumprimento da sentença, bem como a intimação da Devedora para 

efetuar o pagamento de seu débito.Posto isto, intime-se a Devedora via 

edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, 

devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor, para que a Devedora no prazo de 15 dias efetue o 

pagamento dos débitos mencionados às fls. 137 e 144v (montante que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 828188 Nr: 34049-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

- ME, UBIRATAN ALVES DE SOUZA, JUBER FELIX MEDIAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI 

COSTA - OAB:320.978, CINTIA REGINA DORNELAS MARTINS PEREIRA 

- OAB:192.973, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - OAB:296227, 

JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA GRANDINI - OAB:218.903, LUCAS 

LAMBERTI CIRELLO - OAB:362.289, MÁRCIA SALGADO DE QUEIROZ 

BATISTA - OAB:OAB/RJ 109.663, SUELLEN NOGUEIRA VENTURA - 

OAB:359.609, THAÍS CRISTINA GUIMARÃES RODRIGUES - 

OAB:327.246, WÊNIA ALVES DIAS - OAB:360.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SUTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, CNPJ: 04450057000143 e atualmente em local incerto e não 

sabido UBIRATAN ALVES DE SOUZA, Cpf: 66792800104, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 73.665,87 - Valor 

Atualizado: R$ 66.968,97 - Valor Honorários: R$ 6.696,90

Despacho/Decisão: Vistos etc.Considerando que a documentação 

encartada pelo peticionante IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A às fls. 132/145 e 146/159 não foi apta à 

demonstrar a cessão de créditos noticiada, INDFIRO o pedido de 

substituição processual.No mais, revogo em parte a ordem judicial de fls. 

124 para determinar que a publicação do edital de citação, com prazo de 

20 dias, deverá ser publicado apenas uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor, nos moldes do artigo 257, inciso I, do e, 

decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 

CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade 

no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.Após, 

conclusos para deliberações.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885298 Nr: 20035-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C A GOULART 

TELECOMUNICAÇÕES -ME, CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASSA FALIDA DE C A GOULART 

TELECOMUNICAÇÕES -ME, CNPJ: 08899153000124 e atualmente em local 

incerto e não sabido CARLOS AUGUSTO GOULART, Cpf: 48328871149, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Despacho/Decisão: A sentença de fls. 114/116 JULGOU PROCEDENTES 

os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para delimitar os 

juros moratórios em 1% ao mês e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO 

MT em face de C A GOULART TELECOMUNICAÇÕES –ME e CARLOS 

AUGUSTO GOULART, condenando os réus/embargantes ao pagamento 

do valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, no 

entanto corrigidos até o ajuizamento da ação com juros moratórios de 1% 

ao mês e, após a distribuição do feito a correção com juros de mora de 

1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, 

contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no 

Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 

(Cumprimento de Sentença), assim como condenou os réus/embargantes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa.O banco deu início à fase de 

cumprimento de sentença às fls. 118/119 pugnando pela intimação do 

requerido para efetuar o pagamento de R$ 56.335,49, porém, a douta 

Defensoria impugnou às fls. 120/121.Ante a discordância das partes, às 

fls. 130 os autos foram remetidos à Contadoria para elaboração de laudo, 

o qual foi apresentado às fls. 132/133 auferindo o valor do débito em R$ 

39.018,83 em favor do autor.Assim, as partes foram intimadas às fls. 134 

para se manifestarem, contudo, o banco limitou-se em pugnar pela dilação 

do prazo às fls. 135 e 139, enquanto a Defensoria apresentou 

concordância às fls. 140.É o relatório.Decido.Desta feita, tendo em vista 

que o prazo pleiteado pelo banco já transcorreu há muito, HOMOLOGO o 

laudo apresentado às fls. 132/133.Com efeito, intime-se o executado, via 

edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, 

devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor, para que o devedor no prazo de 15 dias efetue o 

pagamento do débito (montante que deverá ser devidamente atualizado na 

data do pagamento), sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, 

§ 1º, do CPC.Após, concluso para deliberações e/ou BacenJud se for o 

caso. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GIOVANNA TERSI 

GUIDES, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882761 Nr: 18399-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CAMARGO VANZELLA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LARISSA CAMARGO VANZELLA, Cpf: 

02255869160, Rg: 134.1751-7, natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se a executada, via edital nos moldes dos artigos 257, 

inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser publicado uma vez 

no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, para que a devedora no 

prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento).

Despacho/Decisão: Vistos...Primeiramente junte-se a petição constante na 

capa dos autos, protocolada via PEA sob o nº 1395832 em 

29/05/2019.Trata-se de Ação Ordinária Condenatória em fase de 

cumprimento de sentença ajuizada por Ativos S.A Securitizadora de 

Créditos Financeiros em face de Larissa Camargo Vanzella, ambos 

qualificados nos autos.A executada Larissa foi citada via edital às fls. 

112v e 114.A sentença de fls. 121/122v julgou o feito procedente, 

condenando a executada ao pagamento de R$ 60.219,80, corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária 

pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor 

da causa.Posteriormente, em sede de recurso, a sentença foi mantida e 

os honorários advocatícios foram majorados para 11% do valor da causa 

– fls. 143/146.No petitório a ser juntado aos autos a Ativos pugna pelo 

cumprimento da sentença, a intimação da executada via edital, pela 

penhora online para satisfação do débito e ainda junta planilha 

atualizada.Desta feita, intime-se a executada, via edital nos moldes dos 

artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que a devedora no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Após, 

concluso para deliberações e/ou BACENJUD se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danielli Borges, digitei.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019

Marcos Vinicius Marini Kozan Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1015742 Nr: 30017-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESMAR JOSE SACKSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17445

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 150/156.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793961 Nr: 265-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório da Defensoria Pública de fls. 129/133.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796501 Nr: 2849-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ALVES DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o 

Recurso de Apelação Cível de fls. 237/243.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360132 Nr: 30176-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE FÁTIMA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 354/359.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30520 Nr: 4079-92.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN - IND. E COM. DE PROD. QUÍMICOS LTDA., 

SAMUEL LEMES DA SILVA, RALPH RUEDA, ODILZA DOS SANTOS LEMOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MDEIROS - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:MT 2.883-A

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do meirinho de fls. 435, tudo em 

consonância com o despacho de fls. 418/418-verso.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1398 de 2237



 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 694-15.1990.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORRAL E SILVA LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/PR 30.857, PAULO SERGIO MISSASSE - OAB:7649

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca do mandado e auto de avaliação de fls. 221/241.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700305 Nr: 34928-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P. R. MOREIRA DE SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JÚNIOR - OAB:MT - 5959, PAULO RICARDO FORTUNATO - OAB:4566 

MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Procedo à INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO SUCESSIVO DE 

15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 

261/284, sendo os primeiros 15 (quinze) dias para a parte autora e em 

seguida ao réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937627 Nr: 53492-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação de fls. 617/631.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1400794 Nr: 9171-11.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACINEIA FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação aos Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1401459 Nr: 9326-14.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESTMAT SERV. ESPEC. SEG. DO TRABALHO, 

RENATA APARECIDA LEITE BORGES, FABIO HENRIQUE MARQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação aos Embargos à Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738637 Nr: 35221-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BELO DE MORAES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCRED S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A, BANCO CETELEM S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CARLOS EDUARDO 

PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - 

OAB:19654/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, RAFAEL 

ANTONIO DA SILVA - OAB:244.223/SP, YANA CAVALCANTE DE 

SOUZA - OAB:OAB/GO 22.930

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do pagamento de R$ 2.636,04, bem como, demais 

alegações contidas na petição de fls. 483, devendo, no caso de se dar 

por satisfeita, indicar seus dados bancários, sob pena, em caso de 

inércia, os autos serem arquivados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903086 Nr: 32150-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - AYMORÉ 

FINANCIMANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL COSTA 

LEITE, para devolução dos autos nº 32150-40.2014.811.0041, Protocolo 

903086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351032 Nr: 21677-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR LISBOA ALBUQUERQUE, SUELY DA COSTA 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - OAB:9788/MT, VERA 

LÚCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3.770/MT, VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

OAB:296/2006

 Nos termos da decisão proferida no RAI 1001823-48.2019.8.11.000, fls. 

628/631, procedo a intimação das partes para, no PRAZO COMUM de 15 

(quinze) dias, comprovarem o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários periciais de fls. 614/615 (R$1.400,00 - mil e 

quatrocentos reais cada parte).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716558 Nr: 10462-27.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILDO DE ASSIS 

MACEDO, para devolução dos autos nº 10462-27.2011.811.0041, 

Protocolo 716558, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001154 Nr: 23923-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAMIL DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEJAMIL DA SILVA PRADO, Cpf: 

20854978100, Rg: 098479, data de nascimento: 12/02/1959, solteiro(a), 

servidor publico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$60.708,44 - Valor 

Atualizado: R$55.189,49 - Valor Honorários: R$5.518,95

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o requerimento de fls. 95.Trata-se 

de Ação de Execução ajuizada em 19/05/2015, sem a citação do 

Executado, diante da informação do seu falecimento às fls. 76,certidão de 

óbitojunto ao sistema Anoreg (fls. 80).Ante a ausência de herdeiros, foi 

determinada a citação da esposa do de cujus, Sr.ª Magali Belmiro de 

Oliveira (fls. 79), todavia a mesma não reside mais naquele endereço (fls. 

93).Desta feita, procedo a pesquisa via Infoseg visando localizar os dados 

da esposa (extrato anexo), bem como Infojud com o objetivo de encontrar 

o seu endereço, declinando o mesmo da diligência de fls. 93 (extrato 

anexo).Assim, proceda-se a citação editalícia da esposa do falecido, Sr.ª 

Magali Belmiro de Oliveira, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Destarte, intimo o Banco para requerer 

o que entender de direito, bem como apresentar planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias sob pena de extinção, salientando que a 

pesquisa junto aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens 

imóveis) e, INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, OBSERVANDOa impossibilidade de Bacenjud, tendo em vista 

o passamento do devedor em 05/2017.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985200 Nr: 16422-22.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CAÑAL - OAB:MT/ 13578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:9761A, Luiz Rodrigues Wamber - OAB:14.469-A, 

Mauri Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:MT/24.197/A

 intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 115/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047688 Nr: 45268-49.2015.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABILA REGINA GONCALVES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA OLIVEIRA MOURA - 

OAB:OAB/MT 20.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 104, 

salientando que o endereço Rua Jacu, nº 29, Bairro: CPA IV, já foi 

diligenciado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1398132 Nr: 8593-48.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ CRUZ REIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FERREIRA 

TIBURTINO - OAB:23683-A

 Certifico e dou fé que o Banco tumultua o bom andamento dos cadernos 

processuais uma vez que junta na Execução, por duas vezes, 

manifestação aos Embargos à Execução. Certifico, ainda, que a 

manifestação de fls. 16/17 foi apresentada no prazo legal. Por fim, 

procedo a intimação da Embargante, mediante carga dos autos, para 

manifestar-se acerca da Impugnação aos Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108356 Nr: 14012-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar nos 

termos da certidão de fls. 110.

 Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não citação da 

parte executada, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90058 Nr: 671-40.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA, 

IEDA MARIA CATALANO CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE 

MOREIRA - OAB:OAB/MG 59.382, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA SILVA CAMARGO 

BOTOF - OAB:18.290 MT, MIGUEL DE SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contrarrazoar os Embargos Declaratórios de fls. 597/609.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1122496 Nr: 19846-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, SIMONE ZAMPIERI 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGUES GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos Embargos de Declaração de fls. 149/151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1143092 Nr: 28733-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKE TRANSPORTADORA RODOVIARIOS LTDA ME, 

OZEAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Impugnar Contestação de fls. 99/170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54195 Nr: 6756-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUCAS DE ALMEIDA PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:OAB SP 148.984, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Procedo a intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 10 (DEZ) 

DIAS, manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 428/446.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71914 Nr: 6037-40.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PYRAMID CONFECÇÕES S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ 

OSMAR BORGES, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE CRÉDITO NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/MT, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO VALE - 

OAB:87009/RJ, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente aos 

honorários periciais, nos termos da decisão de fls. 557/557-verso, e 

manifestação de fls. 562/563.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227220 Nr: 34394-54.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDAO COMERCIO DE GAS LTDA ME, JOSÉ 

CARLOS SOLER DE OLIVEIRA, LUCIMAR DE ARRUDA FIALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VERDAO COMERCIO DE GAS LTDA ME, 

CNPJ: 00055865000155, atualmente em local incerto e não sabido JOSÉ 

CARLOS SOLER DE OLIVEIRA, Cpf: 00261573810, Rg: 115.861.93, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário e atualmente em local incerto e não 

sabido LUCIMAR DE ARRUDA FIALHO, Cpf: 86583883104, Rg: 736.341, 

brasileiro(a), casado(a), professora. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PARA OS REQUERIDOS PAGAR A DÍVIDA (FLS. 394-VERSO).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se de uma Ação de Cobrança em 

face de Cumprimento de Sentença ajuizada por Banco do Brasil s/a em 

face Verdão Comércio de Gás Ltda Me, José Carlos Soler de Oliveira e 

Lucimar de Arruda Fialho.Às fls. 149/162 foi proferida sentença que 

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação, 

condenando os Réus ao pagamento do valor devido, mediante o cálculo do 

débito com a incidência de juros pela taxa média de mercado para cada 

operação, excluindo a capitalização de juros e a comissão de 

permanência. Na mesma oportunidade, ante a sucumbência reciproca, 

determinou-se o rateamento das custas processuais e, fixou os 

honorários advocatícios em R$ 1.000,00 que deve ser compensado entre 

as partes.Às fls. 167/178 a Instituição Financeira interpôs recurso de 

apelação que foi parcialmente provido, mantendo os juros de 2,49% ao 

mês (contratados), pois é diferente da taxa média de mercado 

(fls.236/245).Posteriormente o Banco apresentou embargos de declaração 

(fls. 249/255) que foi rejeitado (fls. 263/267), interpondo recurso especial 

(fls. 272/283) o qual teve seu seguimento negado – fls. 324/326.A Casa 

Bancária constituiu novos patronos (fls. 335/336), requerendo a penhora 

via Bacenjud (fls. 382/383), bem como apresentando certidões de 

cartórios negativas em relação ao Devedor Verdão Comércio (fls. 

387/393).Ocorre que até o presente momento os Réus não foram 

intimados para efetuarem o pagamento de seu débito, portanto deixo de 

apreciar o requerimento de fls. 382/383.No mais, intimem-se os Devedores 

via edital, nos moldes dos artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, 

devendo este ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Gestor, para que efetuem no prazo de 15 dias o pagamento do 

débito no valor da planilha de fls. 384 (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Empós, dê-se vista ao douto 

Defensor Público, para manifestar querendo em 15 dias.A seguir, intime-se 

o Banco para atualização do débito, com a multa em comento e conclusos 

para o bancenjud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241470 Nr: 10001-31.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉCULLOS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, 

ARIADNE ALMEIDA ECHEVERRIA, TATIANA PATRÍCIA FERNANDEZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, JANAINA BARRETO PASSADORE - OAB:3978/TO, 

JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B/MT, ROSANGELA PASSADORE 

- OAB:6084/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar o exato endereço do imóvel de fls. 84, para a expedição do 

mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250740 Nr: 17603-73.2006.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO ABRANCHES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 Intimação das partes para, NO PRAZO SUCESSIVO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial de fls. 380/417, salientando que, 

nos termos da decisão de fls. 376, os quinze primeiros dias pertencem ao 

Requerente e os quinze dias subsequentes, independentemente de nova 

intimação, pertencem ao Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427480 Nr: 9745-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREDERICO VAZ CURVO, DEIZE 

FERNANDA KLOCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto aos Embargos de Declaração de fls. 276/285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 16737-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 

217.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, promover ao 

pagamento dos honorários, sob pena de bloqueio online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728470 Nr: 24395-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CHAPADA LTDA, JOÃO 

HELTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590/SP, 

Marco André Honda Floes - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da diligência negativa do Oficial de Justiça de fls. 417, bem como, 

dê o devido prosseguimento ao feito, salientando, nos termos do 

despacho de fls. 400/400-verso, que em caso de silêncio os autos serão 

suspensos nos termos do artigo 921, III do CPC e remetidos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733408 Nr: 29653-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 100/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777388 Nr: 30749-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME, 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 86/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793084 Nr: 47172-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO C. FERREIRA DE SOUZA ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARIANA MARQUES 

DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos nos 

endereços de fls. 464 e 467, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).
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 § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária.

§ 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, 

desde que referentes ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798773 Nr: 5172-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MALAQUIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, comprovar o 

pagamento das custas e taxas judiciárias referentes à distribuição da 

Carta Precatória expedida nestes autos, bem como, eventuais valores 

cobrados quando a Comarca Deprecada não possuir Cartório Distribuidor 

Oficial, bem como, valores referentes ao cumprimento de mandado pelo 

oficial de justiça na Comarca Deprecada, atos estes a serem diligenciados 

pelo autor na Comarca Deprecada. Informo, que tais providências visam 

ao envio da Carta Precatória à Comarca Deprecada via Malote Digital, nos 

termos do artigo 141 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (CNG) que determina o envio 

ou recebimento eletrônico das correspondências compartilhadas entre as 

unidades judiciárias do país e entre estas e a Corregedoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso, por meio do Sistema Malote Digital, proveniente do 

Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2008 – CNJ – CSJT – TST – TJRN.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801365 Nr: 7796-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. CONVERTEDORA DE GÁS NATURAL 

VEICULAR LTDA, VANDA ELIZABETE BRAGATO FERNANDES, AUDAIRA 

DE CAMARGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819 PR, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826123 Nr: 32075-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS E REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a apresentação do termo de cessão (fls. 124v), proceda-se a 

alteração do polo ativo para IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Destarte, intimo a Instituição Financeira para no prazo de 15 dias cumprir a 

decisão de fls. 121, qual seja “[...]No mais, em melhor análise dos autos, 

constato que ainda existe endereço não diligenciado nos autos, assim 

visando evitar nulidades futuras, expeçam-se mandados de citações a 

serem cumpridos no endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n° 449, 

Bairro Popular nesta capital, ficando desde já o ficando desde já o 

Exequente intimado para, em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de suspensão.[...]”, salientando que pedidos diversos, que não tenha 

o condão de cumprir o comando judicial, caracterizará resistência 

indevida, sendo aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios que não tenham o condão 

de cumprir o disposto acima, tendo em vista a ausência de bens 

penhoráveis, arquivem-se nos termos do artigo 921 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 988289 Nr: 17787-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA, MARCELO 

ELIAS MARRAFAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Inimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do AR negativo de fls. 101.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1018716 Nr: 31247-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 
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OAB:17.980/A MT, LUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S H HOTEL E POUSADA LTDA, CNPJ: 

11215117000109, atualmente em local incerto e não sabido EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, Cpf: 03749764140, Rg: 03234882374, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário e atualmente em local incerto e não sabido 

ORLANDO DOS SANTOS LARA, Cpf: 70144389134, Rg: 0911410, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: OS REQUERIDOS DEVEM PAGAR A DÍVIDA (FLS. 157).

Despacho/Decisão: Vistos etc...Tratam-se os autos de Ação de Cobrança 

em fase de cumprimento de sentença.A sentença de fls. 137/138 julgou 

procedentes os pedidos formulados por Banco do Brasil.Às fls. 145 o 

banco pugnou pelo cumprimento da sentença.Às fls. 150 os requeridos 

assistidos pela douta Defensoria Pública impugnaram o cálculo 

apresentando o cálculo de atualização do débito de fls. 151/152.Por sua 

vez, às fls. 153 v/154 o banco apresentou novo cálculo, manifestando sua 

discordância com o cálculo da Defensoria, haja vista que não 

apresentaram a evolução do débito de acordo com os parâmetros.Assim, 

dê-se vista ao Nobre Contador Judicial para atualização do débito, nos 

moldes da sentença de fls.137/138.Com o laudo nos autos, intime-se o 

Banco e a Defensoria Pública, para manifestar querendo no prazo de 15 

dias.Independentemente dos atos acima, intimem-se os devedores via 

edital, com prazo de 20 dias, para pagamento sob pena de aplicação de 

multa do artigo 523 do CPC.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2020

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295367 Nr: 11969-62.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO XAVIER - ME, MANOEL 

FRANCISCO XAVIER, EDITH URCINA DA CUNHA XAVIER, RUBENS 

FRANCISCO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da defesa apresentada pela Defensoria Pública de 

fls. 142/145, bem como dar o devido prosseguimento ao feito, visando a 

satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311829 Nr: 18290-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRILHANTE GÁS LTDA, NADIR FERNANDES 

DA COSTA, DIVINO BRILHANTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos quanto a certidão anterior, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito visando a satisfação de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340231 Nr: 10514-28.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIAGRÃOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, MAURO ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 142, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418404 Nr: 5250-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA - EPP, LIANA DE LARA 

LEITE, PAULO DOS SANTOS LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8464, NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203049/SP

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos quanto a certidão anterior, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito visando a satisfação de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 986234 Nr: 16791-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIRCE MAXIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 120, bem como, em 

vista a decisão de fls. 115, procedo a intimação da instituição financeira 

para, prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço de onde o veículo 

possa ser encontrado ou no mesmo prazo requerer a conversão destes 

autos em procedimento executivo, sob pena de extinção, INDEFERINDO 

desde já dilação de prazo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018038 Nr: 30937-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON RONDON OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 

105, e, nos termos do despacho de fls. 98, na impossibilidade do 

cumprimento da liminar, requerer a conversão em procedimento executivo, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153683 Nr: 33312-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIS GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 164, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376219 Nr: 12473-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. NOVAIS MATOS NETO & CIA LTDA, JOSÉ 

NOVAIS MATOS NETO, JOSE MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:OAB/MT-19848-O

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da certidão negativa do Oficial de justiça de fls. 162, bem como, dê 

o devido prosseguimento ao feito visando a satisfação de seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460168 Nr: 29498-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS, GIOVANA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 155, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 8598 Nr: 1940-31.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUT TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEASING BANK OF BOS TON S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, NÚBIA NARCISO 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, SORAYA CRISTIANE BEHLING - 

OAB:7936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ..., DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SETOR DE DEPÓSITOS 

JUDICIAIS, PARA A TRANSFERÊNCIA DA VERBA PENHORADA APENAS 

QUANTO AO CREDOR TRABALHISTA FRANCISCO ADENOR PINHEIRO 

FILHO nos autos n. 0000082-36.2015.5.23.0003, 3ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá.Nada obstante, em vista de a posterior informação prestada pela 

instituição financeira, quanto à existência de ação de Recuperação 

Judicial – autos código 215922, numeração única 24716-15.2005.811.0041 

– 1ª Vara Cível desta Capital, oficie-se àquele juízo, informando da 

existência desta ação, bem assim para que informe se possui interesse 

nesta lide, na qual, consoante extrato emitido pelo setor de Depósitos 

Judiciais, atualmente encontra-se vinculado aos autos o valor de R$ 

754.387,01, abatido o valor a ser remetido à Justiça do Trabalho quanto ao 

credor Francisco Adenor Pinheiro Filho, bem assim a existência das 

demais penhoras trabalhistas não abrangidas pelas decisões recursais 

em comento – penhora no rosto dos autos do valor de R$ 10.962,49 em 

favor de Everton Heide dos Santos; penhora no rosto dos autos do valor 

de R$ 115.967,69 em favor de Carlos Roberto da Costa Said; penhora no 

rosto dos autos do valor de R$ 11.422,59 em favor de José Carlos 

Amancio; e penhora no rosto dos autos do valor de R$ 55.191,53 em favor 

de Antonio Paulo Alves Ferreira.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18761 Nr: 4207-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Neurológico dr. Egas Moniz Limitada, 

ESPÓLIO DE GERALDO DE SABÓIA CAMPOS, ESPÓLIO DE PAULO 

BATISTA BARBOSA, NOÉLIA MIRANDA MELO HAGE, JORANI BENIRÁ 

AXKAR DE SABOIA CAMPOS, ALFREDO LEITE HAGE, TEREZINHA IVONE 

DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT, WILIAN JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:MT-3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A
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 Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento dos emolumentos refente a 02 averbações de 

penhora nas matrículas n° 71.627 e 71.603.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106423 Nr: 218-20.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, ABDALA DERZE, LEONINA PAES PROENÇA DERZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se nestes autos quanto a certidão anterior, bem como, dar o 

devido prosseguimento ao feito visando a satisfação de seu crédito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001154 Nr: 23923-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEJAMIL DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAGALI BELMIRO DE OLIVEIRA , 

Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DA ESPOSA DO FALECIDO, SRª MAGALI BELMIRO 

DE OLIVEIRA.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor R$ 58.136,58 (cinquenta e oito mil cento e trinta e 

seis reais e cinquenta e oito centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o requerimento de fls. 95.Trata-se 

de Ação de Execução ajuizada em 19/05/2015, sem a citação do 

Executado, diante da informação do seu falecimento às fls. 76,certidão de 

óbitojunto ao sistema Anoreg (fls. 80).Ante a ausência de herdeiros, foi 

determinada a citação da esposa do de cujus, Sr.ª Magali Belmiro de 

Oliveira (fls. 79), todavia a mesma não reside mais naquele endereço (fls. 

93).Desta feita, procedo a pesquisa via Infoseg visando localizar os dados 

da esposa (extrato anexo), bem como Infojud com o objetivo de encontrar 

o seu endereço, declinando o mesmo da diligência de fls. 93 (extrato 

anexo).Assim, proceda-se a citação editalícia da esposa do falecido, Sr.ª 

Magali Belmiro de Oliveira, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Destarte, intimo o Banco para requerer 

o que entender de direito, bem como apresentar planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 dias sob pena de extinção, salientando que a 

pesquisa junto aos sistemas RENAJUD (bens móveis), ANOREG (bens 

imóveis) e, INFOJUD – DRF necessitam de requerimento expresso da parte 

interessada, OBSERVANDOa impossibilidade de Bacenjud, tendo em vista 

o passamento do devedor em 05/2017.Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031911 Nr: 37692-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA CIDADE EDITORA GRAFICA LTDA, 

MAURO SÉRGIO ABREU LIMA REZENDE, SIMONE PEREIRA PINTO 

REZENDE, SUELY PINTO RESCHCKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19.504/MT, MAURO SERGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639/MT, MAYRA LANDER REGASSO RESCHKE - 

OAB:22293/O

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer o 

motivo de ter solicitado desarquivamento dos autos "para o devido 

prosseguimento do feito", tendo em vista a sentença de fls. 320 que julgou 

extinto o processo nos termos do artigo 924 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794113 Nr: 418-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY HIROTOMI NAKAGAWA - ME, HENRY 

HIROTOMI NAKAGAWA, JANETE TAMAMI TOMIYOSHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 84, dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1084118 Nr: 3473-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA MARIA E CRAVEIRO COSTA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retire o Ofício 843/2019.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460168 Nr: 29498-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROL COSNTRUTORA INCORPORADORA 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, EDEZIO CONSTANTINO COMARELA, 

OLGA MARIA VIEIRA DE FREITAS, GIOVANA CASELI COMARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15687-A/MT, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15.686, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca das certidões negativas do Oficial de Justiça de fls. 

158 e 160, bem como, dê o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 1662-35.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA & CIA LTDA, EROTILDES SIQUEIRA 

CALVANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da carta precatória de fls. 232/240, devolvida sem 

cumprimento, devendo o Exequente dar o devido prosseguimento ao feito 

visando a satisfação do seu crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260906 Nr: 21461-15.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CLELIA 

REGINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795312 Nr: 1644-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RMA AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 

09268250000181 e atualmente em local incerto e não sabido CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, Cpf: 48355119134, Rg: 0.627.454-4, Filiação: 

Rosicler Stellato Elias e Carlos Alberto Elias, data de nascimento: 

02/07/1970, brasileiro(a), natural de Umuarama-PR, casado(a), 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PARA QUE OS DEVEDORES EFETUEM O PAGAMENTO DO 

DÉBITO (MONTANTE QUE DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA 

DATA DO PAGAMENTO), SOB PENA DE APLICAÇÃO DA MULTA 

DISPOSTA NO ART. 523, §1° DO CPC.

Despacho/Decisão: A sentença de fls. 142/144 foi exarada nos seguintes 

termos: “JULGO EXTINTOS os Embargos à Monitória, e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT e CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, condenando os réus/embargantes ao 

pagamento do valor devido em decorrência do contrato que ampara a 

inicial, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte 

Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). 

Condeno os réus/embargantes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa”.Às fls. 147 compareceu aos autos o Banco Original informando 

sobre a averbação que consta na matrícula do imóvel nº 70.143 do 5º 

Serviço Notarial referente ao presente feito, inserida pela instituição 

financeira, cientificando a Cooperativa para que se manifeste nos termos 

que julgar cabível.Por sua vez, às fls. 160 a cooperativa pleiteia pelo 

cumprimento da sentença.É o relatório. Decido.Da análise da matrícula 

acostada pelo Banco Original às fls. 154v/158, mister salientar que o 

imóvel em tela pertence a Salmax Nutrição Animal Ltda, empresa que não 

faz parte da presente lide, assim, diante do silêncio da Cooperativa 

exequente em relação a manifestação do Banco Original, INTIMO-A para, 

no prazo de 15 dias proceder a baixa da averbação AV.8 do imóvel 

matriculado sob o nº 70.143 do 5º Serviço Notarial e Registral de 

Cuiabá/MT.No mais, intimem-se os devedores, via edital, nos moldes dos 

artigos 257, inciso II e 275, § 2º ambos do CPC, devendo este ser 

publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, por meio do DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, 

para que o devedor no prazo de 15 dias efetue o pagamento do débito 

(montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.Após, 

concluso para deliberações e/ou BacenJud se for o caso.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 11 de setembro de 2019

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006215 Nr: 26014-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSHIO TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TOSHIO TAKAHARA, Cpf: 20880111100, 

brasileiro(a), solteiro(a), motorista, Telefone s. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A parte exequente ingressou com Ação de Execução 

contra a parte executada, ante o inadimplemento do débito, visando o 

recebimento do valor abaixo descrito.

 - Custas Processuais: R$0,00 - Valor Total: R$27.726,60 - Valor 

Atualizado: R$25.206,00 - Valor Honorários: R$2.520,60

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Procedo a anotação dos advogados 

indicados às fls. 70.Em celebração ao princípio da celeridade processual, 

procedo a pesquisa de endereço do Requerido momento em que foi 

declinado local já diligenciado, conforme certidão de fls. 63 (extrato 

anexo).Destarte, defiro o requerimento de fls. 89/90 e assim CONVERTO 

ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as anotações de 

praxe, inclusive na distribuição.Art. 4° DL 911/69:“Se o bem alienado 

fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, 

fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no 

Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)”Ademais, faço 

constar que a referida conversão não encontra obstáculo legal, em razão 

da não citação da parte adversa.Nesse sentido:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

Mostra-se possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

de execução, quando "o bem alienado fiduciariamente não for encontrado 

ou não se achar na posse do devedor" (artigo 4º do Decreto-Lei n. 

911/69, com redação dada pela Lei n.º 13.043/14). Precedentes. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70066119363 RS, Relator: Mário 

Crespo Brum, Data de Julgamento: 25/08/2015,Décima Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015)“AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 4º E 5º DO DECRETO-LEI 

Nº.911/69 ALTERADO PELA LEI Nº.13.043/14. 1. Considerando a nova 

redação dos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº.911/69, advinda das 

alterações introduzidas pela Lei nº.13.043/14, perfeitamente válido o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista no Capítulo II do Livro II do CPC. 2. Ademais, não 

concretizada a estabilidade objetiva do processo com a angularização da 

relação jurídica processual, perfeitamente válida a modificação da causa 

de pedir e do pedido, nos termos do art. 264 do CPC. 3. Recurso 

conhecido e provido.” (TJ-MG - AI: 10024102135423002 MG, Relator: 

Mariza Porto, Data de Julgamento: 09/11/0015,Câmaras Cíveis / 11ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015)Denota-se ainda, que o 

Executado se encontra em lugar incerto e não sabido, assim em 

celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a citação 

editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins.Desde já, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade.Destarte, intimo o 

Banco para no prazo de 15 dias depositar o valor referente às diligências 

complementares efetuadas e descritas na certidão de fls. 41. Em caso de 

silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para adotar as medidas cabíveis 

para recebimento de seu crédito.Por fim, consigno que foi efetuada a 

restrição do veículo indicado na exordial por meio do sistema Renajud 

(extrato em anexo).Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781125 Nr: 34705-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELNIDICE TEREZINHA FIGUEIREDO FERNANDES, 

SÉRGIO DONIZETE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20.732-A

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da 

decisão de fls. 281, comprovar o pagamento em juízo do valor de R$ 7.350 

(sete mil, trezentos e cinquenta reais) apresentado pelo perito às fls. 

285/286, sob pena de bloqueio online.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 994043 Nr: 20516-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Vistos etc.

Apesar da suspensão dos prazos processuais, compareceu em meu 

gabinete o Advogado do réu, protestando pela urgência que o caso requer 

para recebimento de seus honorários, portanto, direito alimentar, devidos e 

não recolhidos pelo Banco.

Pugna o causídico, às fls. 162/163, pela formação de autos suplementares 

para o processamento do cumprimento de sentença quanto aos 

honorários advocatícios, acostando, para tanto, os documentos de fls. 

164/194.

Do cotejo dos autos, observo que, embora reste pendente a prolação de 

sentença quanto a reconvenção, tramita nestes autos a fase de 

cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios aplicados 

às fls. 145, pugnando o credor, às fls. 191/192, pela efetivação de 

penhora via Bacenjud.

Em vista de a divergência de fases processuais apresentada, defiro o 

pleito em tela e determino ao advogado Marco Antonio Jobim que promova 

a distribuição, por dependência, de caderno processual autônomo para a 

continuidade do cumprimento de sentença em comento, servindo a cópia 

desta decisão, da petição de fls. 162/163, bem como o desentranhamento 

dos documentos de fls. 164/194 (mediante substituição por certidão), para 

a sua instrução.

Após, retornem os autos imediatamente conclusos para sentença.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130422 Nr: 23176-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - OAB:196524, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 531/541.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087244 Nr: 4848-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HIGOR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 103, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107329 Nr: 13522-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE ALMEIDA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O feito se arrasta desde 2016, quando a liminar foi deferida, até o 

presente momento, sem localização do bem, tampouco do Requerido, 

desda forma, procedo a intimação do Autor para que, ante a certidão 

negativa de fls. 170, de uma vez por todas, manifeste-se nestes autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, visando a localização concreta do bem objeto 

desta Ação de Busca e Apreensão, bem como, a citação do Requerido, 

salientando-se ainda, que nos termos do Decreto-Lei que regula o 

presente feito, a conversão em Execução é medida passível de ser 

adotada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994043 Nr: 20516-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT, PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/MT

 Procedo a intimação do advogado Marco Antonio Jobim para, no prazo de 

05 (cinco) dias, retirar os documentos desentranhados (folhas 164/194), 

mediante recibo neste caderno processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098304 Nr: 9813-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

a este juízo sobre a realização ou não da Assembleia Geral de Credores, 

bem como, requeira o que entender de direito, visando a resolução da lide.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 902757 Nr: 31872-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP, RUTHLENNY 

SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP, CNPJ: 

07676863000122 e atualmente em local incerto e não sabido RUTHLENNY 

SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA, Cpf: 82919704400, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O autor ingressou com Ação Monitória contra o Réu, 

ante o inadimplemento do contrato bancário.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Deixo para apreciar o pleito de fls. 159/160 
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após o cumprimento do ato abaixo.Trata-se de Ação de Monitória ajuizada 

em 18/07/2014, estando pendente a citação dos Requeridos.Desta feita, 

em celebração ao princípio da celeridade processual, procedo a pesquisa 

de endereço dos Réus, momento em que obtive êxito somente quanto a 

Ruthlenny (extrato anexo).Assim, expeça-se mandado de citação a ser 

cumprido no endereço: Rua Corsino do Amarante, n° 1283, Bairro Corsino 

do Amarante, nesta capital, ficando desde já o Requerente intimado para 

prazo de 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação.Retornando a diligência negativa, proceda-se a citação 

editalícia dos Requeridos, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via 

DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EDUARDA MACEDO 

FALCÃO, digitei.

Cuiabá, 15 de janeiro de 2020

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 880791 Nr: 17289-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que pesquisei junto ao PROJUDI a tramitação do feito 

0053126-28.2013.811.0001, aos 15 de janeiro de 2020, e constatei no 

andamento 125 daquels autos que o processo eletrônico foi arquivado, 

constanto "MOTIVO DA BAIXA: EXTINÇÃO PROCESSO", andamentos 

estes os quais junto às fls. 48/51. Assim, ante a desídia do Autor em 

comprovar nestes autos o andamento do feito em comento, o qual 

encontra-se aparentemente arquivado dese 08 de fevereiro de 2017, 

procedo a intimação do Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

a determinação de fls. 40 e juntar a estes autos o v. acordão prolatado 

pela Turma Única dos Juizados Especiais de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323316 Nr: 24397-76.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉZIO ROBERTO SANTOS OJEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Nos termos da decisão de fls. 370, bem como, ante o transcurso do prazo 

indicado no acordo, qual seja, 25.12.2019, procedo a intimação do Autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nestes autos acerca do 

adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio será tido 

como cumprido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367519 Nr: 5491-67.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DIAS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, GLAUCO DE GÓES 

GUITTI - OAB:10.320-B

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração de fls. 147/149.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398387 Nr: 31652-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO FERREIRA JÚNIOR, MARINA LUCIA 

CARRAZZONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS RODOLFO DE FARIA 

FIGUEIREDO - OAB:11520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ante a paralização do presente feito por quase seis anos, desde a 

decisão de fls. 318, datada de 24 de julho de 2014, em razão da 

prejudicialidade externa ali apontada, procedo a intimação das partes para, 

NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se no presente 

caderno processual a fim de dar finalidade útil a esta Ação, salientando 

que o porcesso código 203899 da 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário de Cuiabá foi digitalizado e tramita atualmente na plataforma PJe 

sob numeração única 0018149-65.2005.8.11.0041 e encontra-se em fase 

de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394974 Nr: 1060-78.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hala Ramzi Atieh, MARIA JOSE MINIKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 207/214, que dentre outras, 

impugna o bloqueio em conta corrente da Executada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757840 Nr: 10048-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER LEASING S. A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MIRANDA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1288946 Nr: 4611-60.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE F. SANTOS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Intimação do Banco para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca dos Embargos de Declaração de fls. 184/185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854852 Nr: 57369-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - 

OAB:PE 711B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca das certidões negativas dos Oficiais de Justiça de 

fls. 148 e 150, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103628 Nr: 16637-52.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

nestes autos acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 179, 

dando o devido prosseguimento ao feito visando a avaliação do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076810 Nr: 58505-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANIO CLEIBE PEREIRA R0CHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 94/95, devendo para tanto, trazer registro 

de andamento processual do site do TJRO ou qualquer outro documento 

hábil para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis 

custas ou eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1157958 Nr: 35055-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, MARISA 

CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 103/104, 

dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420258 Nr: 6266-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311

 Intimação de Joaquim Neto Borges de Lima para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se acerca do pagamento feito pelo Banco às fls. 490/491, 

no valor de R$ 16.221,39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863241 Nr: 4214-40.2014.811.0041
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC FARIAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o 

depósito de diligência para cumprimento de mandado no endereço de fls. 

82.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816148 Nr: 22596-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCELO LABADESSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA DELMONDES, para devolução dos autos nº 

22596-18.2013.811.0041, Protocolo 816148, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442445 Nr: 18469-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/CE 16.744

 Intimação da parte Exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca das certidões dos Oficiais de Justiça de fls. 269, 

276 e 278, dando o devido prosseguimento ao feito requerendo o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058931-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIDIO DE AMORIM PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1058931-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LAUCIDIO DE AMORIM PINTO 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Nos termos do art. 99, § 3º, do 

CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do 

Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer 

tempo, se comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER C/C DANOS MORAIS POR RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO 

ajuizada por LAUCÍDIO DE AMORIM PINTO em face de BANCO DO BRASIL 

S/A objetivando o requerente, em tutela de urgência, o imediato 

desbloqueio e abstenção de novos bloqueios quanto aos valores 

recebidos a título de qualquer verba remuneratória, sob pela de multa, com 

a inversão do ônus da prova. Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). No caso dos autos, 

observo que o autor informa que possui em vigor o contrato de 

empréstimo n. 875604846 e, apesar de afirmar que se encontra com o 

pagamento em dia, no Id. 27214109 – Pág. 3 é possível verificar que a 

mensalidade relativa ao mês de outubro não foi integralmente quitada, e 

sem pagamento da prestação de novembro. No entanto, por não haver 

prova inequívoca de que a contratação de adimplemento das parcelas se 

dê por débito em conta, há de se sopesar que é manifesta a vedação da 

prática adotada pela instituição financeira, de retenção do vencimento do 

autor, caracteriza manifesta abusividade do aprovisionamento da 

integralidade da verba salarial, em vista de o seu caráter alimentar. Feitas 

essas considerações, DEFIRO em parte o pedido formulado em tutela de 

urgência, para determinar a instituição financeira que proceda a imediata 

liberação dos proventos do autor, na forma do documento Id. 27214112 e, 

da mesma sorte, determino ao réu que exiba a integral cópia do ajuste e 

extratos da conta salário que demonstre a forma de pagamento das 

mensalidades anteriores, com a inversão do ônus da prova. No mais, 

destaco que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processo proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 06/05/2020, às 14h00, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, VIA 

MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, para o imediato 

cumprimento da liminar, bem assim para comparecer à audiência 
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designada, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo a parte autora da designação 

supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019. Dr. Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Juiz de Direito em Substituição

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035905-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA SOARES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035905-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: OLGA SOARES DE ALMEIDA Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

Disal Administradora de Consorcios em face de Olga Soares de Almeida. 

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a requerida 

os benefícios da justiça gratuita. A liminar foi deferida na decisão de Id. 

18990271, e no Id. 27796922 a requerida informa que efetuou a purgação 

da mora na integralidade do débito, considerando o montante disponível na 

Conta de Depósitos Judiciais, pleiteando pela liberação do veículo, 

acostando aos autos os comprovantes de Ids. 27796938, 27797042 e 

27797045. Assim, proceda-se o Sr. Gestor, via telefone, a intimação do 

causídico da instituição financeira acerca da purgação da mora efetuada 

nesta lide, observando-se que o Banco deve se abster de enviar o veículo 

à outra Comarca, bem como requerer ao Sr. Oficial de Justiça que insira o 

auto de busca e apreensão, imediatamente, ante a urgência que o caso 

requer. Após, VERIFICADA A TEMPESTIVIDADE do ato de purgação da 

mora, expeça-se com urgência o mandado de restituição, o qual poderá 

ser cumprido pelo oficial de justiça plantonista, caso necessário. Ademais, 

intime-se a instituição financeira para manifestar-se no prazo legal acerca 

da contestação, bem como, indicar os dados bancários para posterior 

expedição do alvará judicial. Por fim, salienta-se que na Ação Revisional 

nº 1026026-48.2019.8.11.0041 em trâmite perante a 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, a liminar vindicada foi indeferida, encontrando-se a 

ação no aguardo da realização de audiência de conciliação, devendo o 

Banco manifestar-se quanto ao argumento de conexão entre as causas. 

Cumpra-se. Cuiabá, 7 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025484-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA CRISTINA VOLF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025484-30.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AMELIA 

CRISTINA VOLF Vistos, etc. Ante a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça 

que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Instituição 

Financeira (ID. 27657197), expeça-se mandado de busca e apreensão do 

veículo objeto da lide, salientando que a diligência já foi devidamente 

recolhida (ID. 22039288). Cumpra-se. Cuiabá, 07 de janeiro de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 6 1 6 - 5 1 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS 

ADEMIR FILIPPIN Vistos, etc. Compareceu em juízo o causídico da 

Instituição Financeira protestando pela análise do requerimento avulso de 

busca e apreensão, tendo em vista as diligências extrajudiciais positivas 

para sua localização e a possibilidade de se tornar infrutífera em caso de 

apreciação após o dia 20/01/2020, término da suspensão do prazos 

processuais. Assim, tenho que não há impedimento do pleito e, constato 

que as guias relativas às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, 

conforme averiguado pela assessoria do juízo, conforme extrato anexo. 

Tratam-se os autos de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n° 13.043/14, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, visando 

à apreensão do veículo CHEVROLET/ONIX, Placa QBE-8097. Ante a 

juntada dos documentos necessários, nos termos do art. 3º, § 12, 

Decreto-Lei n° 911/1969, DEFIRO o pleito de busca e apreensão do 

veículo. Desta feita, expeça-se mandado de busca e apreensão ao 

endereço indicado no ID. 27830920 – pág. 02: Rua João Bento, n° 153, 

Bairro: Quilombo, nesta cidade, a ser cumprido pelo oficial de justiça 

plantonista, observando-se o comprovante de depósito de diligência de ID. 

27831380. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037171-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037171-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: JOSE MARCIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos etc... Compareceu em juízo o 

autor José Márcio protestando pela análise dos autos, tendo em vista que 

desde 2017, em que pese as decisões favoráveis exaradas pelo juízo, o 

banco vem descumprindo, o que lhe causa transtornos e justifica sua 

urgência em obter uma decisão judicial antes do término do período de 

suspensão dos prazos processuais. Tratam-se os autos de Ação de 

Obrigação de Fazer ajuizada por Jose Marcio de Oliveira em face de 

Banco Bradesco em fase de cumprimento de sentença. Da análise dos 

autos, verifica-se que até a presente data o banco requerido vem 
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descumprindo a determinação deste juízo no sentido de proceder a 

transferência de propriedade do veículo Ford Ranger, Placa NJR-7624, o 

qual se encontra apreendido desde 17/08/2012. Mister salientar que 

apesar do pleito de Id. 25998867, por meio do sítio da Sefaz – MT é 

possível verificar que houve a quitação dos débitos referentes ao veículo 

até o ano de 2019 (espelho anexo). Desta feita, OFICIE-SE ao Detran – MT 

via jusconvenios para que promova a transferência de propriedade do 

veículo Ford Ranger, Placa: NJR-7624, Renavam: 204843936 para Banco 

Bradesco S/A, CNPJ: 60.746.948/0001-12. No mais, ante o pagamento da 

condenação referente aos danos morais em favor do autor, segue alvará 

considerando os dados bancários de Id. 25998867 – Pág. 3 e poderes de 

Id. 11068188 – Pág. 1. Banco Sicredi - 748; Agência nº 0804; Conta 

Corrente nº 69620-0 Titular: Ademar Coelho da Silva, CPF nº 

545.627.161-34. Posto isso, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação no 

que tange ao pagamento da condenação em danos morais, com fulcro no 

artigo 924, inciso II do CPC. Após a juntada do comprovante de 

transferência de propriedade e não havendo demais requerimentos, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 9 de janeiro de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057859-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAMARIA MESQUITA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT7191-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057859-84.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ANAMARIA MESQUITA 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., 

BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO PAN, BANCO BMG S.A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Prefacialmente, faço constar que, não 

obstante a suspensão dos prazos processuais disposta no art. 220, CPC, 

entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, bem assim a suspensão 

das publicações de decisões, na forma do art. 2º do Provimento n. 

27/2019-CM, de 13/11/2019, considerando o expresso requerimento, 

formulado pessoalmente pelo advogado José Antonio Gasparelo Junior 

neste juízo, de urgência na apreciação da medida liminar, passo ao exame 

dos autos. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO à 

autora os benefícios da justiça gratuita. Pretende a autora, por meio desta 

ação, a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança 

indevida superior a 30% de seus proventos, sob pena de multa diária, com 

a inversão do ônus da prova. Mister se faz destacar que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos. 

Isso porque, apesar de afirmar que os contratos firmados ultrapassam a 

margem consignável, observo que em sua folha de pagamento (Id. 

26827823 – Pág. 1 e 2) os descontos efetuados pelos réus estão em 

valores condizentes com a margem consignável. Conforme dispõe o inciso 

III do art. 9º do Decreto Estadual n. 691/2016, não concorrente com a 

limitação de 30% destinada às operações de crédito com os Bancos, aos 

contratos de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos 

proventos do servidor público, senão vejamos: “Art. 24. As consignações 

facultativas não ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e 

terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I - as 

realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas 

entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, 

pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, 

pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT 

Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento); 

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito 

poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), 

ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito 

por Consignado. § 1º A margem consignável prevista no inciso anterior 

não concorre com o limite definido no inciso I. § 2º As consignações 

realizadas pelas Consignatárias de que trata este decreto concorrerão 

entre si, observado o teto do percentual acima mencionado. § 3º Caso a 

soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 

70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter 

continuado, serão suspensos os descontos das consignações 

facultativas, respeitada a ordem cronológica de reserva de margem 

conforme parágrafo único do artigo 5º do presente decreto.” Com relação 

ao contrato de maior valor, firmado com a Crefisa S/A (Id. 26927831), 

ocorreu a contratação de pagamento mediante débito em conta corrente e, 

ao se ter em vista que os contratos nesta modalidade de quitação não são 

albergados pela legislação aplicável ao superendividamento, tenho que 

posicionamento diverso, S.M.J., vem a dar causa a enriquecimento 

indevido da parte que recebe diversos valores, de forma consciente e 

livre de qualquer coerção, perseguindo, empós, o amparo da Justiça, para 

limitação dos desconto Nesse sentido, o elucidativo acórdão proferido pelo 

STJ, sob a relatoria do i. Ministro Luis Felipe Salomão, que destaca a 

impossibilidade de aplicação desta legislação aos contratos de conta 

corrente, por não se tratar de pacto com o mesmo grau de garantia, 

alertando para o perigo da adoção destas medidas, por ter o “condão de 

eternizar a obrigação”, bem assim de resultar em “em encarecimento ou 

até mesmo restrição do crédito”, como se infere da ementa que segue: 

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra 

legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais 

vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. 

O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à 

dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos 

compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a 

autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade 

absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação 

contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o 

cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com 

terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A 

instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do 

cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os 

recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo 

próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, 

por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais 

acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, 

como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, 

boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. 

Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de 

conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 
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espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). 

Feitas essas considerações, por não restarem preenchidos os requisitos 

à concessão da medida liminar, indefiro o pleito firmado em tutela de 

urgência. No mais, observo que dentre os requerimentos formulados nesta 

ação, está o de exibição dos contratos firmados com o Banco BMG S/A, 

Banco Daycoval S/A e Crefisa S/A. No entanto, mister se faz destacar 

que, quanto ao dever de apresentação de contratos, em conformidade 

com o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 

sede de Recurso Repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 

1.036 do CPC, restou pacificado ser da parte consumidora o ônus de sua 

apresentação nos autos, senão vejamos: “A propositura de ação cautelar 

de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de 

documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. De tal 

modo, tenho que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de 

que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe à 

consumidora, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova 

de tal pleito diretamente às instituições financeiras e/ou do recolhimento 

das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial aos Bancos 

de sua exibição. Desta forma, com fulcro nos dispositivos elencados, 

faculto a autora o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição 

inicial, sanando a irregularidade apontada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

janeiro de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1044197-87.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Erika Pinheiro 

Bittencourt, devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente 

Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição do Indébito em 

desfavor de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que 

seguem. Afirmou a requerente que firmou com o requerido um contrato de 

empréstimo pessoal de n. 041330009939, em 07/01/2016, no valor de R$ 

6.974,52 a ser pago em 12 parcelas mensais de R$ 1.444,18, com taxas 

de juros mensais de 19,00% ao mês e 706,42% ao ano. Que há incidência 

indevida no contrato de juros remuneratórios abusivos acima da taxa 

média de mercado. Assim, requereu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a citação do requerido. No 

mérito, pleiteou a nulidade das cláusulas contratuais abusivas de juros 

acima da taxa média de mercado, pleiteando a repetição do indébito e a 

condenação do requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o 

valor de R$ 9.012,12 (nove mil, doze reais e doze centavos). E com a 

inicial veio a cópia do contrato. Em decisão de ID 17867609 foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova 

e determinada a citação do requerido. Regularmente citado (ID 19481720), 

o Banco requerido apresentou contestação e documentos junto aos ID’s 

19188760 a 198188991, tempestivamente (certidão de ID 25674743), 

arguindo em sede de preliminar a inépcia da inicial pelo argumento de que 

a requerente não indicou o valor tido como incontroverso, da falta de 

interesse de agir, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

à requerente, pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No 

mérito, argumentou acerca da legalidade dos encargos contratados, 

devendo permanecer o contrato entre as partes, não cabendo a limitação 

dos juros remuneratórios. Pleiteou ao final a improcedência total da ação e 

a condenação da requerente nas custas e verbas de sucumbência. 

Intimada, a requerente apresentou impugnação à contestação junto ao ID 

19475666, contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus 

pedidos iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c repetição do indébito, 

promovida por Erika Pinheiro Bittencourt em face de Crefisa S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento, na qual a requerente pleiteou a revisão do 

contrato de empréstimo pessoal realizado com o requerido, alegando 

cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, 

pretendendo a repetição do indébito. Incide à hipótese vertente a regra 

inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe 

o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame das preliminares 

arguidas. Das preliminares - Da impugnação ao deferimento da justiça 

gratuita Insurge-se o requerido, em sede de preliminar, contra decisão que 

deferiu os benefícios da justiça gratuita à requerente. Sem razão o 

requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo requerido, qual seja, 

a revogação da decisão, pois o autor preenche os requisitos para a 

concessão do benefício, conforme fundamentação da decisão 

concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. -Da inépcia da inicial Alegou o 

requerido a inépcia da inicial em razão do descumprimento dos requisitos 

do artigo 330, §2º do CPC. Arguição infundada. Com efeito, a inicial é 

suficientemente clara, ademais, demonstrou a requerente quais as 

cláusulas que pretende revisar, fundamentando seus pedidos, elencando 

as possíveis abusividades e o valor que entende por incontroverso, não 

havendo que se falar em inépcia da inicial e seu indeferimento. Por outro 

lado, a inicial atende satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. 

AFASTO a preliminar de inépcia da inicial. - Da falta de interesse de agir 

Ainda, o requerido contrapõe aos argumentos da requerente, alegando 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. Quanto à 

falta de interesse processual, inteiramente descabida a arguição do 

requerido de extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, 

isso porque o interesse de agir evidencia-se na medida em que a parte se 

vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 
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procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

falta de interesse processual. REJEITO, igualmente, a preliminar. Passo 

agora à análise do mérito da presente ação. Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 17867609, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e 

jurídica da requerente. Da declaração genérica de cláusulas abusivas nos 

contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte requerida determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Do mérito Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. Dos juros remuneratórios No tocante aos juros 

remuneratórios, é cediço que mesmo depois do pronunciamento do 

egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga ADIn nº 4-7/DF, 

podiam ser pactuados pelas partes interessadas, podendo ultrapassar os 

12% ao ano, já que a regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 

3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por isso, dentro das regras 

infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional 

para dizer das taxas. A abusividade dos juros remuneratórios, 

contratados com as instituições financeiras que compreendem o Sistema 

Financeiro Nacional, deve ser observada, levando-se em consideração a 

taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as 

regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no 

sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor 

dos consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez 

constatado excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem 

sido a posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa 

de juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 - RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, os juros 

remuneratórios incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão 

estipulados em 19,00% ao mês no contrato de n. 041330009939, 

consoante se extrai do contrato juntado à inicial, razão pela qual imperiosa 

a limitação pretendida no caso em tela, pois flagrante a onerosidade e 

abusividade na pactuação desse encargo. Assim, limito os juros 

remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal não consignado retro 

citado a 8,48% ao mês, conforme tabela de taxa média de mercado junto 

a o  s i t e  d o  B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l 

( h t t p s : / / w w w . b c b . g o v . b r / e s t a t i s t i c a s / r e p o r t t x j u r o s / ?

path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-por

TaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%20

01%2F01%2F2012&exibeparametros=true). Da repetição de indébito 

Conforme já dito, os bancos, como prestadores de serviços possuem 

responsabilidade profissional e são regidos pelas regras do Código de 

Defesa do Consumidor que consagram a objetividade relativa, ou seja, 

sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são disponibilizados pelo banco 

aos seus clientes, inclusive pelo fato de que tal via lhe proporciona 

enorme redução de custos e por consequência um aumento em seus 

lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem boa-fé, sejam 

lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem 

dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do Banco réu em reparar os 

prejuízos sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM 

SEM PREVISÃO EM CONTRATO. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da comissão de corretagem pelo 

promitente comprador, não prescinde de previsão expressa no contrato, 

sob pena de ofensa ao seu direito de informação. 2. Inviável a tese de 

violação do princípio da boa-fé contratual, se a responsabilidade imputada 

à parte não constou do contrato de promessa de compra e venda. 3. Para 

que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação 

de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a 

saber: (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o 

efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano 

justificável. 4. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo da autora 

desprovido. (Acórdão n.799904, 20120110568344APC, Relator: 

ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 30/04/2014, 

Publicado no DJE: 10/07/2014. Pág.: 122) (grifo nosso) “REVISIONAL. 

CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. 

PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE 

ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A 

CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, 

POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003) (grifo nosso) Com a revisão do 

encargo abusivo cobrado no período de normalidade contrato (juros 

remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos pela 

requerente, valores estes a serem apurados e devidamente corrigidos, na 

forma simples, compensando-se a quantia final com seu débito, se houver. 

DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação que Erika Pinheiro Bittencourt move 

em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do 

contrato de n. 041330009939, nos seguintes termos: 1. Limito os juros 

remuneratórios no patamar de 8,48% ao mês, no mencionado contrato de 

n. 041330009939; 2. Determino a restituição, na forma simples, do valor a 

ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da 

cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade 

contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da 

ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao 

mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à 

compensação se houver débito da requerente do referido contrato. A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario Em Substituicao Legal [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”
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2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022766-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO OAB - PR49220 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, 

primeira parte, do NCPC, permanecendo o contrato como pactuado entre 

as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título 

executado, certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a 

respectiva ação. Condeno a parte embargante nas custas e despesas 

processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em dez por cento 

da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, extraindo-se 

cópia dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-a na 

Ação de Execução nº1016443-10.2017.811.0041, em apenso e após, 

intime-se a parte embargante para pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

2 7 . 0 9 . 1 7  S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008418-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006866-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da penhora 

formalizada nos autos, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054424-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON FELIX AMARAL SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057019-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA KAROLINA DE BARROS AGUIAR (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014565-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT6009-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEY MARIA LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0043387-71.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ROSA PARREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044292-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO (EXECUTADO)

ELIANE SANTANA MIRANDA DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038568-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONES SERVICOS DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora providenciar o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, em relação ao ultimo bem faltante, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055916-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039598-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025963-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015861-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014657-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

TENILLE PEREIRA FONTES OAB - MT11260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, remeta-se o feito ao arquivo 

até decorrer o prazo prescricional, diante da inércia do autor em dar 

prosseguimento ao feito. Manifestando o autor, somente venham 

conclusos após certificar o prazo prescricional. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004813-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OESTE MAPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

ALEX ROSA JORGE DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Atualize-se o débito ditado na inicial, custas e despesas 

processuais e acrescente os honorários fixados. Após, proceda-se 

penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018921-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018921-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049854-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prozo,, 

certifique-se, ou seja a única decisão dos autos foi em 04.11.2019, 

portanto o prazo passou a correr desta data. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aguarde-se retornos os Embargos à Execução do E. Tribunal 

de Justiça. Após, associe-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016097-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FAUSTINO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO OAB - RJ160365-O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre cessão de crédito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044153-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007049-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO BOTELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019754-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDO ALDO DIAS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033787-89.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUERRERO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PALOMA SOARES LAGO OAB - MT37223-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A pesquisa on line pretendida não está sendo efetivada, 

devendo o próprio autor proceder a busca. Quando cadastrada esta 

magistrada, que no momento está sem previsão, deverá a parte autora 

recolher a guia de pesquisa para proceder o ato. Diga o autor no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)
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Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055916-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042943-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO PINTO DE FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053758-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNY RANIELE DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041093-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N E DE ABREU - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão proceda-se bloqueio judicial do valor dos 

honorários periciais e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039598-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

19.12.19

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035196-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A F PINHEIRO - ME (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DE FREITAS PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 0023422-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOIDE SANTANA PESSOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANA A. COSTA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO OAB - MT8573-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023422-05.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ROGERIO RAMOS VARANDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA 

ALVES DA COSTA, LOIDE SANTANA PESSOA, ADRIANA A. COSTA - ME, 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020635-76.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLA TEORICA DE TRANSITO GIRASSOL LTDA - ME (EXECUTADO)

HUMBERTO DE CAMPOS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO OAB - MT15055-O (ADVOGADO(A))

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo 

por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo 

manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.12.19

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026602-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos de id. 27613807, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004327-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO GOULART (EXECUTADO)

AGORA SOLUCOES VIRTUAIS E INFORMATICA LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060878-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINAILA PARANHOS QUIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 
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Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060892-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MARIA DA COSTA ABDALA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047407-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SATURNINO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051876-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051876-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE NEVES DA CRUZ 

SODRE RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., JOAO JOSE 

FERREIRA NETO - ME Vistos, etc. Em face do V. Acórdão (id. 27648363), 

deverá a parte autora cumprir como ali determinado, em relação ao 

parcelamento das custas iniciais, em até 2 (duas) parcelas sucessivas e 

corrigidas monetariamente, devendo proceder com a comprovação nos 

autos, mês à mês. Assim, intime-a para proceder o depósito da primeira 

parcela no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se despacho dos autos e somente após, conclusos. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020476-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEY CLARO VENTURA (EXECUTADO)

J. CLARO VENTURA COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se na íntegra determinação dos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037789-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO ROBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029027-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI VELOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDECI VELOSO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040912-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando citação válida, intime-se o requerido para 

manifestar sobre acordo anunciado nos autos. Decorrido o prazo de 

citação, certifique-se sobre manifestação. Intime-se o autor para 

manifestar sobre cumprimento do acordo e somente após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 0023422-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA OAB - MT19093-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ALVES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LOIDE SANTANA PESSOA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANA A. COSTA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO OAB - MT8573-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023422-05.2017.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ROGERIO RAMOS VARANDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADRIANA 

ALVES DA COSTA, LOIDE SANTANA PESSOA, ADRIANA A. COSTA - ME, 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU 

ADVOGADO, para dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027874-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ALVES DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Após o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se o autor 

para manifestar sobre pedido da parte requerida. Em seguida, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011642-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Já ocorreu o encerramento da prestação jurisdicional, não 

havendo mais razão para substituição de parte. Assim, expedido o alvará 

como já determinado, arquive-se. Havendo depósito remanescente em 

favor da Instituição Financeira, expeça-se alvará em seu favor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0021318-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (RÉU)

OLGA DE FARIA (RÉU)

CLAUDIO MONARIN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação dos autos. Após, atualize-se o 

débito apontado na inicial, mais, custas e despesas processuais pelos 

índices oficiais utilizados pela CGJ/MT, acrescendo os honorários 

advocatícios fixados. Após, conclusos para efetivar penhora on line. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A execução possui procedimento próprio não cabendo aplicar 

a regra geral. Assim, desentranhe-se e adite-se o mandado no endereço 

declinado pelo autor, para regular cumprimento. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042739-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SANTOS BIGNELLI OAB - 173.359.258-00 (REPRESENTANTE)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055395-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROBSON MONTEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da comprovação de rendimentos o autor somente 

corrobora o indeferimento da justiça gratuita, devendo recolher a guia de 

distribuição nos termos de Lei. Mantenho a decisão, devendo o autor no 

prazo legal, proceder o recolhimento da guia de distribuição. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015861-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Não há razão para conclusão do feito. Cumpra-se despacho dos autos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042943-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO PINTO DE FARIA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040926-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDIMA MARIA ROCHA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023331-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. DE PADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

GEAZI FERREIRA DE PADUA (EXECUTADO)

ALAOR FERREIRA DE PADUA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Desentranhe-se mandado dos autos para proceder a penhora 

como postulado. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041195-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se de imediato o despacho lançado no id n. 27334395. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041093-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N E DE ABREU - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046863-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT BISPO FERREIRA (EXECUTADO)

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030164-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODALCINA MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022484-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018546-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILLEN PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada e após, decorrer o prazo para pagamento, analisarei pedido de 

bloqueio de valores. Cumpra-se. Cuiabá, 07;.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051448-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FLEURY CURADO BROM OAB - GO21012 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTPALM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME 

(RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012126-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MERCADO ITAPAJE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Partilho do entendimento que não cabe restringir direito de ir e 

vir para pagamento de dívida bancária, ainda mais, quando o ato em nada 

ajudará na satisfação da obrigação. Intime-se o autor para indicar bens 

passíveis de penhora no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044392-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BENEDITO DA SILVA (RÉU)

BRAZ EURO MADEIRAS LTDA (RÉU)

PIERRE FRANCOIS AMARAL DE MORAES (RÉU)
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MARILENE BORGE DE MORAES (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011386-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025245-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008219-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

07.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000413-89.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 
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1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000143-65.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MARCELLO RAMOS MATOS PEDROSO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e 

efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022558-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DONIZETE CARDINALLI (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061442-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (RÉU)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

LAERCIO CALGARO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061442-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA RÉU: FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE CARINE 

REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato e apresentar dívida em relação ao segundo 

requerido: LAERCIO CALGARO em quinze dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062292-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062292-34.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA RÉU: H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI 

CLAUDINO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em 

quinze dias, constando todas às advertências previstas no artigo 700 e 

seguintes do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 5%(cinco por 

cento) da causa. Consigne-se no mandado que caso haja pronto 

pagamento, estará isento de custas. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034640-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061363-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO (ESPÓLIO)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061648-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061648-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: SEGUNDO DURVAL PEREIRA REZENDE Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETTE CALDAS MIGUEIS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000092-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: JULIETTE CALDAS MIGUEIS Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PAES DE FARIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000316-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: LEANDRO PAES DE FARIAS Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047711-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA SILVA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048606-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012326-32.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 
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(ADVOGADO(A))

RENATA SUSETE CAUDURO NAPURI OAB - RS73380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYELBER CARNEIRO DE MORAES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor penhorado. Expeça-se 

alvará. Intime-se o autor para indicar outros bens passíveis de penhora. 

Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058415-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBERT DOS SANTOS (EXECUTADO)

MARCONI RODRIGUES CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038326-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

EFRAIM AGRONEGOCIOS LTDA (RÉU)

VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE (RÉU)

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE (RÉU)

VIRE PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057019-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA KAROLINA DE BARROS AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036129-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ARDAIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025468-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037371-72.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT15509-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0054066-67.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M R BARREIRA - AUTO SERVICOS (EXECUTADO)

MARCIO RODRIGUES BARREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058133-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARREIRA TAQUES (REQUERIDO)
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Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e 

intimação da apreensão, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042892-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE ROGERIA DELFINO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040487-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELI DE FATIMA PERES LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR NOGUEIRA REIS OAB - GO19166 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048346-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA WARMELING HERDT (EXECUTADO)

ALMIRIO HERDT (EXECUTADO)

LAERCIO HERDT (EXECUTADO)

ELIELTON HERDT (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para providenciar a citação dos executados, 

bem como indicar os endereços corretamente para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008399-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE CRISTINA ESTEVES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051696-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFREY JAYME BRANDAO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O processo teve pronunciamento final, com encerramento da 

prestação jurisdicional. Assim, cumpra-se a sentença prolatada, em todos 

seus termos e retornem os autos ao arquivo, pois a referida foi prolatada 

pelo cumprimento da obrigação pela penhora e não houve interposição de 

recurso. Cumpra-se. Cuiabá, 17.12.19

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1051262-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PIERETTO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037017-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE OELKE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.19

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025245-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da parte requerida da apreensão, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção e revogação de liminar, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 13.12. 

2019.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024097-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PAES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024280-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SALOMAO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019114-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.10.19

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000692-40.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MASSAHARU MURAI OAB - MT16783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES VIGANO JUNIOR (EXECUTADO)

DENISE SALOMONI PALAGI VIGANO (EXECUTADO)

JOSE JAIME MORENO GALINDO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte Autora manifestar acerca da Carta Precatória devolvida e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029796-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA LEMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho determinações dos autos. Transitada sentença, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044192-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053281-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANE LISS MARQUES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048883-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THYAGO DOS ANJOS CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043227-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado, salvo o Bacenjud que já foi 

consultado. Após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000175-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CRISTINA SILVA FRANCISCO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046859-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KNOLL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DALVA DA SILVA GONCALVES KNOLL (EXECUTADO)

JOSE NILTON KNOLL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

08.01.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001643-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre cálculo e após, 

conclusos, como já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018113-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MELITA ALT PEREIRA 

RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Assiste razão a parte autora, 

considerando que o pedido de dilação foi para apresentação de quesitos, 

quando já alcançado pela preclusão temporal, considerando que tal prazo 

já expirou com a apresentação do Laudo Pericial, concluído. Assim, 

reconsidero determinação do id. 27388118, estando suprida há muito o 

prazo para apresentação de quesitos. Assim, decorrido o prazo o prazo 

para manifestação das partes sobre o Laudo Pericial, certifique-se e 

conclusos para decisão. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018113-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MELITA ALT PEREIRA 

RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Assiste razão a parte autora, 

considerando que o pedido de dilação foi para apresentação de quesitos, 

quando já alcançado pela preclusão temporal, considerando que tal prazo 

já expirou com a apresentação do Laudo Pericial, concluído. Assim, 

reconsidero determinação do id. 27388118, estando suprida há muito o 

prazo para apresentação de quesitos. Assim, decorrido o prazo o prazo 

para manifestação das partes sobre o Laudo Pericial, certifique-se e 

conclusos para decisão. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014328-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SOARES DE MOURA (EXECUTADO)

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014328-79.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME, 

EDSON SOARES DE MOURA Vistos, etc. Em face de certidão de decurso 

de decurso de prazo da parte executada, conforme certificado no id. 

27274622, expeça-se Alvará em favor do autor da penhora. Após, 

intime-se a parte exequente para indicar outros bens passíveis de 

penhora. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039722-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI FRANCISCO CRUZ OAB - MT17195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039722-54.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KAYKO 

GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES Vistos, etc. Mantenho a sentença tal 

como lançada. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022484-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022484-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENDESKI COMERCIO DE ALUMINIO E FERRAGENS LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em 

julgado, juntando-as no processo principal, certificando-se. Intimem-se as 

partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo requerido, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021311-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSSANA CONTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se a sentença prolatada e sua alteração na decisão 

dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, intime-se o autor 

para prestar contas da venda do bem, em vinte dias. Em seguida, diga a 

parte requerida e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039458-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RAFAEL VALENCA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0023173-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0023173-88.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO JOHN DEERE S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE PUPIN 

Vistos, etc. Aguarde-se como já determinado nos autos ao id. 26523062. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037105-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037105-24.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO Vistos, etc. O 

advogado constituído nos autos pela parte requerida (id. 23807823), não 

possui poder para receber citação, portanto, cabe a parte autora 

providenciar a citação diretamente na pessoa do requerido, no prazo legal. 

Ademais, a habilitação foi efetivada na ação de busca e apreensão e não 

na conversão em execução. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002774-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, 

JOSIMAR NUNES DA SILVA, DANIELE KRINDGES SANTOS Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o petitório de id. 27797231 

e respectivos documentos colacionados aos ids. 27797215/27797743. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020776-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CATARINA NEVES NOGUEIRA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15.10.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021655-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME, 

REINALDO DA SILVA NUNES, ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos, etc. 

Deverá a parte autora comprovar nos autos o protocolo dos ofícios 

expedidos, no prazo legal, não cabendo à Secretaria do Juízo tomar a 

referida providência. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021655-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME, 

REINALDO DA SILVA NUNES, ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos, etc. 

Deverá a parte autora comprovar nos autos o protocolo dos ofícios 

expedidos, no prazo legal, não cabendo à Secretaria do Juízo tomar a 

referida providência. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0021655-63.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME, 

REINALDO DA SILVA NUNES, ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos, etc. 

Deverá a parte autora comprovar nos autos o protocolo dos ofícios 

expedidos, no prazo legal, não cabendo à Secretaria do Juízo tomar a 

referida providência. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022598-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022598-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: VANDERLEI NUNES DA SILVA Vistos, etc. Face a 

certidão do Meirinho contida ao id. 27728994, intime-se a parte autora para 

comprovar a restituição do bem à parte requerida no prazo legal, sob pena 

de bloqueio on line, do valor do bem, de acordo com a Tabela Fipe. 

Decorrido o prazo, não havendo comprovação, conclusos os autos, com o 

valor da Tabela Fipe. Ao contrário, digam as partes como já determinado 

nos autos e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020311-57.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROSENDO DE LUCENA (EXECUTADO)

IRACEMA ROSENDO DE LUCENA (EXECUTADO)

AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0020311-57.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DA 

AMAZONIA SA EXECUTADO: AXLON INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS 

E VERNIZES LTDA - ME, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA, IRACEMA 

ROSENDO DE LUCENA Vistos, etc. Cumpra-se a segunda parte, do 

despacho de id. 21786403-Pág.5, remetendo o feito à Central de Venda 

Judicial. Cumpra-se. CUIABÁ, 8 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010713-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LORENCO AMBROSIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026877-87.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos, etc. 

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026877-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015695-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTÔNIO MANOEL BICUDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURAT DOGAN OAB - MT6917-O (ADVOGADO(A))

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA OAB - 314.155.121-91 

(REPRESENTANTE)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para cumprir v. Acórdão no prazo legal e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039512-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZARAYR MARIA DA COSTA ESTEVES (RÉU)

BENEDITO BATISTA ESTEVES (RÉU)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Custas pelo desistente. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053712-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

8 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1053712-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE MEDEIROS DE 

ARAUJO RÉU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Em 

face do V. Acórdão (id. 27592579), deverá a parte autora cumprir como ali 

determinado, em relação ao parcelamento das custas iniciais, em até 6 

(seis) parcelas sucessivas e corrigidas monetariamente, devendo 

proceder com a comprovação nos autos, mês à mês. Assim, intime-a para 

proceder o depósito da primeira parcela no prazo çlagal e após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004687-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIS CASSIANO MARTINS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046863-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOSEVELT BISPO FERREIRA (EXECUTADO)

WILSON ALVES DINIZ JUNIOR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054424-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R H CAVALCANTE EIRELLI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048325-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DLEYTON COSTA MATOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0024855-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MARIOTTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019114-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSO BENEDITO DAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora proceder com a distribuição da liminar deferida 

diretamente no Juízo informado no ID. 27104968, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043888-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020422-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZALTINO RODRIGUES DA COSTA NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0001643-33.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Despacho: Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem sobre 

cálculo e após, conclusos, como já determinado nos autos. Cumpra-se" 

Deverão as partes manifestarem sobre o cálculo, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0000142-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora apresentar guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para condução do oficial de justiça para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048986-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050158-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIERSON HELIODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046758-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046758-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI DA COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre retorno do AR de id 27393134, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039598-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044705-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELTON NASCIMENTO CARVALHO (EXECUTADO)

RONICHEL LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora indicar outros bens passíveis de penhora.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1440 de 2237



Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023177-04.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora informar sobre a existência de saldo remanescente, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004283-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

KELYN TIRLONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas online dos autos, 

tendo em vista as alterações das informações do Infojud.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058911-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0046859-51.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KNOLL COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DALVA DA SILVA GONCALVES KNOLL (EXECUTADO)

JOSE NILTON KNOLL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019826-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011663-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BEZERRA ITO (EXECUTADO)

TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da inexistência de saldo remanescente, arquive. 

Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043407-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL CORDEIRO DO AMARAL (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Manifestação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0011663-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

DIPLOMATA EMPREENDIMENTOS IMOB E CONSTRUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA BEZERRA ITO (EXECUTADO)
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TANIA MARA DELPHINO RIBEIRO AZEVEDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

 

REITERAR ID Nº 27403747.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009152-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULANO & HERCULANO LTDA - ME - ME (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA DE ARRUDA (EXECUTADO)

KELLY CRISTIANE DE ARRUDA HERCULANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor levantar o valor penhorado. Expeça-se 

alvará. Após, deverá o autor indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Atualize-se o débito apontado na inicial, mais, custas e 

despesas processuais pelos índices oficiais utilizados pela CGJ/MT, 

acrescendo os honorários advocatícios fixados. Após, conclusos para 

efetivar penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0018439-70.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO ARCANJO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040690-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO STUART LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0017821-67.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VICENTE DA SILVA (EXECUTADO)

YVES DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O recurso de apelação é tempestivo e processado com efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.05.2017

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008219-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000351-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EMBARGADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000351-49.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: ANTONIO GOMES 

DE SOUZA FILHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO, AUTO 

PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, EMERSON PEREIRA DE 

ARAUJO Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos e pelos seus 

próprios fundamentos inviável pagamento de custas ao final. Assim, 

deverá o autor recolher a guia, no prazo ali especificado. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0039427-44.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SILVA FILHO (EXECUTADO)

GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0039427-44.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: IRESOLVE 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

EXECUTADO: GIRO CAR LOJA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME, WALTER 

SILVA FILHO Vistos, etc. Aguarda-se o transcurso do prazo para 

manifestação da parte autora, visto que até a presenta data ainda não 

decorreu o prazo de intimação efetivado em 16/12/2019. Ademais, de 

acordo com o Provimento n. 27/2019-CM (Art. 3°, parágrafo único), os 

prazos processuais encontram-se suspensos, no período de 07 a 

20.01.2020. Após, cumpra-se toda determinação do ID n. 27332687. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007307-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EXECUTADO)

LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007307-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: LYZA NAZARETH BARBOSA MAIA - ME, ELIZANGELA 

DO NASCIMENTO OLIVEIRA Vistos, etc. Deverá a parte autora comprovar 

nos autos, no prazo legal, os protocolos dos ofícios expedidos, não 

cabendo à Secretaria do Juízo tomar a referida providência. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000861-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000861-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA RÉU: VAILTON SILVA SANTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre certidão de id. 27879013, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034697-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006335-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1050787-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLARO DE MELO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(EMBARGADO)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005900-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON IAGO DOS SANTOS FREITAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025245-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056630-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR BAGGIO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035168-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO EPIFANIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018546-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILLEN PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046231-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0044103-06.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE MARCOS MORGAN (EXECUTADO)

ELIANE MARCELA MEDINA BUESO MACHADO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1054692-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS GALIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023244-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0039229-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestar sobre o cálculo da contadoria, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, ao MM. Juiz de Direito, que Vossa Excelência 

DETERMINE, a parte autora a efetuar o PAGAMENTO DO COMPLEMENTO 

DE DILIGENCIAS, EFETUADO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO, conforme 

combinado com a advogada THAIS PESSOA FAULA, do Escritório Grupo 

Barcelos,  te lefone 021-31-99509-0909,  021-31-3527-4500 , 

021-31-99846-3575, ramal da advogada 0511, valor de RS 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), que fora combinado com a advogada, informando 

a Vossa Excelência, que até a presente data, todas as despesas 

correram por conta dos Oficiais de Justiça, que cumpriram o mandado. 

Muitas diligencias em imobiliarias, no loteamento, fotos, corretores, na 

Cidade de Nossa Senhora de Livramento, a cercas de 40 quilômetros de 

Cuiabá, na fazenda, na localização da fazenda etc..., sendo que após, o 

envio dos documentos no e-mail da advogada Thais Pessoa Faula, a 

mesma não responde mais aos contatos e e-mails enviados. Razões pelas 

quais Excia., mande a parte autora efetuar o deposito no valor combinado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028810-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. DE SOUZA FORTALEZA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARINHO DE SOUSA FORTALEZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057997-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARTINS FERNANDES MOTA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011255-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 
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(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

J. CORREA DE SOUZA REPRESENTACOES COMERCIAIS - ME 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041066-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI APARECIDO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057179-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030641-84.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA PENHA PRATTI VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036892-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (EXECUTADO)

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O recurso de apelação é tempestivo e processado com efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.05.2017

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023588-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido no prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014541-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1447 de 2237



MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SENA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada no prazo legal e após, analisarei pedido de bloqueio de valores. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032935-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAZE CONSTRUTORA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENITA MARIA BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VANILDA RODRIGUES BRIANEZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESPOLIO DE ISMAIL CONSTANTINO LALIS SOARES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE LUIS BERTOLDO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051790-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0010214-66.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA REJANE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022845-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ODENIL SANT ANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIO FERREIRA DA SILVA OAB - 043.883.051-20 (REPRESENTANTE)

HILDA DE SANT ANA E SILVA OAB - 797.267.551-15 (REPRESENTANTE)

FABIANO SOARES DA CRUZ OAB - 003.059.881-82 (REPRESENTANTE)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018417-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DE BRITO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aguarde-se julgamento do RAI, conforme v. Decisão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004876-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART FRIOS COMERCIO DE LATICINIOS E FRIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 19.12.19.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031090-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DAVID NASCIMENTO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051876-07.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cumpra-se determinação do id. 27649417, não havendo razão 

para conclusão. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033015-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA MIRANDA PINHEIRO (EXECUTADO)

DENIZIA ROSA LIMA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

requerida no prazo legal e somente após, analisarei pedido de bloqueio de 

valores. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054941-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Anote-se a justiça gratuita concedida. Cumpra-se sentença 

prolatada. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.2020

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057864-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 10.09.20

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014326-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014326-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: JEFFERSON 

BATISTA DA LUZ EXECUTADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Em decorrência do resultado 

infrutífero da penhora on line (id. 27407788) realizada nos autos, oficie-se 

como postulado pela parte autora no id. 27899375, para que o órgão ali 

indicado bloqueie os recebimentos do Requerido até o limite do débito, 

devendo ser informado o valor, colocando o referido a disposição deste 

Juízo, depositando na conta única. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035861-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE EMIDIA SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028259-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO ANGELINI CARLINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLAN ADIB FARES OAB - MT9265-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018404-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará do valor bloqueado em favor da parte 

requerida, diante do v. Acórdão. Após, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018404-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022766-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO OAB - PR49220 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EXECUTADO)

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora materializar e comprovar o protocolo do(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, bem como apresentar a guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023665-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049309-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007955-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA GUIA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021665-15.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FAGHNER MARQUES CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001079-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001079-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL 

SA RÉU: VAILTON SILVA SANTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Cite-se para 

pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às advertências 

previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se no mandado 

que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. Intime-se. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001897-07.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ROSALVO PINTO BRANDAO OAB - MT2255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR ERRERA OAB - MT3365-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0001897-07.1993.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: JOSE CARLOS FERREIRA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito no prazo legal e após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029027-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI VELOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

VALDECI VELOSO DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000227-21.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZANEIDE FELISBERTO (EXECUTADO)

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT10144-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0000227-21.1999.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BANORTE 

S/A - EM LIQUIDACAO EXECUTADO: MARIA ZANEIDE FELISBERTO, 

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO Vistos, etc. Considerando que o 

processo estava arquivado impossibilitando expedição de guia da 

arrematação. intime-se a arrematante para pagar as parcelas da 

arrematação, no prazo legal, conforme auto de arrematação realizado. Ao 

final do parcelamento ou não havendo pagamento das parcelas, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052415-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR FARIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011386-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 27926312, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053758-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNY RANIELE DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 27926979, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011695-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA OAB - MT18361/O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0033167-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que o autor pretende a 

execução dos honorários advocatícios fixados em seu favor diante dos 

embargos de declaração acolhido em parte no id n. 21873445. Efetivada 

perícia do débito foi encontrado o valor de R$ 10.854,20 de honorários 

advocatícios devido pelo executado ao autor. A referida perícia foi 

homologada no id 21873607 e apesar do recurso interposto pelo 

requerido, não foi alterada. De outra banda, o valor apresentado pelo autor 

quado da efetivação da penhora on line, foi em relação as custas, mais 

10% de multa e 10% doe honorários da fase do cumprimento de sentença. 

O que não pode prevalecer, considerando que após a homologação do 

cálculo o requerido não foi intimado para pagamento da condenação. 

Assim, chamo processo à ordem para determinar: Remetam-se os autos 

ao Contador para atualização do valor da perícia homologada referente 

aos honorários advocatícios no valor de R$ 10.854,20, atualizando 

também as custas suportadas pelo autor apresentadas no autos. Apurado 

o valor, proceda-se abatimento do valor levantado na data da expedição 

do alvará. Havendo saldo remanescente devedor, intime-se o requerido 

para proceder o pagamento no prazo legal, sob pena de multa de dez por 

cento, fixação de honorários de cumprimento de sentença em dez por 

cento e penhora. Após, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022119-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (EXECUTADO)

ALTAIR BAGGIO (EXECUTADO)

GUILHERME LOMBA DE MELO ASSUMPCAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO OAB - MT10339-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA OAB - MT9609-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058133-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARREIRA TAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cite-se e intime-se a parte requerida da apreensão e do 

acordo apresentado nos autos, advertindo da revelia e extinção do feito 

pelo acordo, em caso de sua inércia. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.01.20
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058486-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA BRUGNAGO ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060680-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032295-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre petitório de id. 26879389, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031924-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK VINICIUS BARBOSA VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045381-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012971-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039828-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041892-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANIA LIMA TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048307-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUBER MOURA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032645-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007809-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO HENRIQUE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003054-39.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

ROSILENE AFONSO DA COSTA E SILVA (EXECUTADO)

CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ROBER CESAR DA SILVA OAB - MT4784-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora/avaliação do bem indicado pelo credor, 

se de propriedade da parte executada. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado, salvo Bacenjud que já foi 

consultado. Após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003174-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 
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13.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13.01.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.19

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0003938-68.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANI SILVA BEZERRA (ESPÓLIO)

MIGUEL GOMES BEZERRA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO GOMES BEZERRA OAB - 604.134.841-49 (REPRESENTANTE)

ROSELEY GOMES BEZERRA OAB - 812.756.761-20 (REPRESENTANTE)

ROBSON QUEIROZ BEZERRA OAB - 537.509.931-49 (REPRESENTANTE)

FERNANDO TORBAY GORAYEB OAB - MT7361-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE GUARANTÃ 

DO NORTE – MT PROCESSO n. 0003938-68.1998.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 232.844,94 ESPÉCIE: [CONTRATOS BANCÁRIOS]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL 

SA Endereço: PERNAMBUCO, QUADRA 18,, 12, CAP II M. DA SERRA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-428 POLO PASSIVO: Nome: ESPÓLIOS DE 

MIGUEL GOMES BEZERRA, CPF: 048.234.271-49 E VANI SILVA BEZERRA, 

CPF 328.308.401-78, representados por: RONALDO GOMES BEZERRA 

CPF: 60413484149, R FOZ DO IGUACU, 16 MORADA DA SERRA CUIABA 

MT 78055-240; ROSELEY GOMES BEZERRA CPF:81275676120, R FOZ DO 

IGUACU, 16 MORADA DA SERRA CUIABA MT 78055-240 E ROBSON 

QUEIROZ BEZERRA, CPF: 537.509.931-49, Endereço: R DAS COPAIBAS, 

394, CS - GUARANTA DO NORTE MT 78520-000 FINALIDADE: Efetuar a 

CITAÇÃO de ROBSON QUEIROZ BEZERRA, CPF: 537.509.931-49, no 

endereço: Rua das Copaibas. 394, Cs, Guarantã do Norte/MT, CEP 

78520-000, representante dos espólios de JOSÉ GOMES BEZERRA E 

VANI SILVA BEZERRA, por todo o conteúdo do despacho abaixo 

transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro 

de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios 

Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) 

eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha 

sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo 

deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da 

Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 835, 

caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, caput, do CPC). 2. Em 

caso de não localização da parte executada para citação, o que deverá 

ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 830, caput, c/c art. 829, § 2º, do CPC e o 

determinado no parágrafo único do art. 830, § 1º, do CPC). 3. CITADO(S) 

O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da juntada, aos 

autos da própria carta precatória, do mandado de citação, que deverá ser 

entregue em cartório após a citação, acompanhada da certidão inerente a 

esse ato, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, 

Embargos do Devedor, independentemente da realização ou não da 

penhora, de modo que a contagem do prazo, quando se tratar de 

litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. 4. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias (art. 829, caput, do CPC), sem efetivo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, PROCEDA-SE, de 

imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens do(s) Executado(s) (art. 

829, § 1º, do CPC c/c art. 841, § 1º do CPC), lavrando-se o respectivo 

Auto e de tais atos, intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) 

executado(s). 5. Na hipótese de ser(em) penhorado(s) bem(ns) 

imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, Intime-se também o 

respectivo cônjuge, salvo se forem casados em regime de separação 

absoluta de bens (art. 842 do CPC) a 6. Não localizada a parte executada 

para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que o juiz poderá dispensar a intimação ou 

determinará novas diligências. 7. O(s) bem(ns) penhorado(s) será(ão), em 

regra, REMOVIDO(S) e preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) 

depositário(s) elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 840 do CPC, 

facultando-se, desde que exista expressa anuência do(s) Exequente(s) 

ou nos casos de difícil remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), 

sob compromisso de depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de 

imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que 

poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições 

práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 9. As despesas de 

remoção deverão ser antecipadas pela parte Exequente. Ademais, o 

oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 

833, 831, 846, caput e §1,2º, 3º, 4º, 870 c/c 872, todos do CPC. 

OBSERVAÇÕES: No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, no 

prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a substituição 

do bem penhorado, desde que comprove que a substituição não trará 

prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele devedor (art. 

847); c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 
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comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer 

seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 

d) Os embargos do executado, em regra geral, não terão efeito 

suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento 

da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de 

difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida 

por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. f) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. g) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução. DESPACHO: Vistos, etc. Os espólios de 

José Gomes Bezerra e Vani Silva Bezerra, serão representados nos 

autos, pelos herdeiros elencados no ID n. 25268880 - AV.08.1074. 

Proceda-se anotações na autuação do processo. Após, citem-se os 

representantes dos espólios nos termos do despacho inicial. Decorrido o 

prazo de citação, com ou sem pagamento, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA 

SORAYA TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 30 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DA COMARCA DE CAMBORIÚ/SC 

PROCESSO n. 1020742-30.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 17.085,43 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO GMAC S.A. Endereço: 

AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, BL B, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04062-003 POLO PASSIVO: Nome: WILSON RODRIGUES LEITE, 

brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 483.286.181-68. Endereço: R 

BUCARESTE 138, STA REGINA, CAMBORIU, SC, CEP 88345 - 527 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA: WILSON 

RODRIGUES LEITE, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

483.286.181-68, no endereço RUA BUCARESTE 138, STA REGINA, 

CAMBORIÚ, SC, CEP 88345 - 527, por todo o conteúdo do despacho 

abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, 

dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e 

Acessórios Legais, abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) 

penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja 

constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e 

respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a satisfação 

integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 829, § 2º e art. 

835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a 

posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, caput, do CPC). 2. Em 

caso de não localização da parte executada para citação, o que deverá 

ser prontamente certificado, PROCEDA-SE ao ARRESTO, REMOÇÃO e 

AVALIAÇÃO de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito 

exeqüendo, observando-se a gradação legal ou eventual indicação de 

bens pela parte exeqüente (art. 830, caput, c/c art. 829, § 2º, do CPC e o 

determinado no parágrafo único do art. 830, § 1º, do CPC). 3. CITADO(S) 

O(S) EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que a partir da juntada aos autos 

da primeira via do presente mandado, que deverá ser entregue em cartório 

após a citação, acompanhada da certidão inerente a esse ato, iniciará o 

prazo de 15 (quinze) dias para, opor, querendo, Embargos do Devedor, 

independentemente da realização ou não da penhora, de modo que a 

contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá 

ao disposto no art. 915, § 1º, do CPC. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) 

dias (art. 829, caput, do CPC), sem efetivo pagamento, munido da segunda 

via do mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO 

de bens do(s) Executado(s) (art. 829, § 1º, do CPC c/c art. 841, § 1º do 

CPC), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, intimando-se, na 

mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese de ser(em) 

penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora casada, 

Intime-se também o respectivo cônjuge, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC) a 6. Não 

localizada a parte executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. O(s) 

bem(ns) penhorado(s) será(ão), em regra, REMOVIDO(S) e 

preferencialmente depositado(s) em mãos do(s) depositário(s) 

elencado(s) nos incisos I, II ou III, do art. 840 do CPC, facultando-se, desde 

que exista expressa anuência do(s) Exeqüente(s) ou nos casos de difícil 

remoção, o depósito em mãos do(s) Executado(s), sob compromisso de 

depósito judicial. 8. Na hipótese de penhora de imóvel, em regra, o 

depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar 

expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela 

guarda e conservação do bem. 9. As despesas de remoção deverão ser 

antecipadas pela parte Exeqüente. Ademais, o oficial de justiça deverá 

observar as disposições contidas nos artigos 833, 831, 846, caput e 

§1,2º, 3º, 4º, 870 c/c 872, todos do CPC *BEM(NS) INDICADO(S) À 

PENHORA: “ ” DESPACHO/DECISÃO: “Vistos, etc. 1. Cite-se para pagar em 

três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial 

de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder 

a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, 

art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se.” 

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade. b) O executado pode, 

no prazo de 10 (dez) dias após intimado da penhora, requerer a 

substituição do bem penhorado, desde que comprove que a substituição 

não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele 

devedor (art. 847); c) No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o 
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executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês. d) Os embargos do executado, em regra geral, não 

terão efeito suspensivo, de modo que o juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuí-lo quando, sendo relevantes seus fundamentos, o 

prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. e) A 

eventual concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos 

atos de penhora e de avaliação dos bens. f) quando o excesso de 

execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar 

na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do 

cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não 

conhecimento desse fundamento. g) a oposição de embargos protelatórios 

implicará na incidência de multa em favor da parte credora no valor 

correspondente de até 20% (vinte por cento) do crédito em execução. 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) RITA SORAYA 

TOLENTINO DE BARROS Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056743-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0056743-70.2013.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

Vistos, etc. Proceda-se com a correta digitalização do processo na 

sequência de seus volumes. Após, venham-me conclusos os autos, para 

julgamento. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042551-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE GRECIELLE DA SILVA (EXECUTADO)

GUTEMBERG NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte executada 

GUTEMBERG NEVES DA SILVA, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051591-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para manifestar sobre contestação e 

documentos apresentados pelo requerido. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13;011.20

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060551-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON LUIS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004098-93.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARALELLO SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RUY DE SOUZA GONCALVES (EXECUTADO)

Raquel Regina Duniz Ferrer Goncalves (EXECUTADO)

EVADIO CORREA FERRER (EXECUTADO)

ESPOLIO DE ANTONIA CORREA FERRER (EXECUTADO)

LIDIA SUELY DUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014697-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MORAES DE MELLO (EXECUTADO)

EDMUNDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014697-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MORAES DE MELLO (EXECUTADO)

EDMUNDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida de id 

24895816, bem como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028419-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DANIEL BOEHM (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022572-94.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: DIOGO RODRIGUES DA CRUZ Vistos, etc. INTIME-SE O 

AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de 

setembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022572-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006050-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre cessão de crédito, id 27228309, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1054193-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EMBARGANTE)

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

816.406.411-49 (PROCURADOR)

 

Vistos, etc. Mantenho determinação dos autos e pelos próprios 

fundamentos, inviável o parcelamento. Deverá o autor proceder o 

recolhimento da guia de distribuição no prazo ali concedido. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 16.12.19

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056611-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON MENDES PINHO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos atuais, em face da relação negocial 

discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A falta de 

anotação em Carteira de Trabalho, somente indica que a pessoa não está 

registrada em nenhum serviço, mas não se reputa ser pobre diante da Lei, 
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pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. 

Ademais, a última anotação de sua CT é de 2017. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011973-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0021655-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAFE E RESTAURANTE CUIABANO LTDA - ME (EXECUTADO)

REINALDO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0058654-49.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA OAB - MT10962-B (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

 

Fica a parte executada intimada da penhora e avaliação formalizadas nos 

autos de id 24625823, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000422-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE PAULA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0020848-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARGI COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JULIANA CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI (EXECUTADO)

LAURO RONDON BALESTEIROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da postulação do autor, remetam os autos ao arquivo 

por um ano, com suspensão do prazo prescricional. Não havendo 

manifestação, passará a decorrer o prazo prescricional. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027644-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ROSA PLACIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048040-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARILDA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029782-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OTAVIO MACIEL DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004478-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS GABRIEL DE GODOY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048099-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048687-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032411-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERDEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, E REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14.01.20.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0026428-93.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para esclarecer pedido, pois o bem indicado 

para penhora, já houve pedido de desistência do referido e regularmente 

homologado nos autos. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 0030341-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RAMOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Dispensável a pesquisa considerando que o requerido foi 

localizado sendo que o não encontrado foi o bem. Intime-se o autor para 

cumprir determinação dos autos, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.01,20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001444-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE (EXECUTADO)

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001444-47.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME, 

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para 

pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001406-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI REGINA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001406-35.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: ROSELI REGINA DA COSTA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Considerando 

que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado 

nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo 

em vista a falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, 

razão pela qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer 

do processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0027293-58.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUIRINO ROSA ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória negativa 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014692-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(EXECUTADO)

MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI (EXECUTADO)

VANDERLEI JOSE CIONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória negativa 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056743-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifique-se que alguns dos contratos 

ditados na inicial, já foram objetos de julgamento em Ação de Embargos à 

Execução, encontrando-se apenas uma na fase instrutória, o que impede 

este Juízo, em razão da conexão/continência, analisar o feito. Vejamos, A 

Ação de Embargos à Execução código n. 758496, há muito ocorreu 

julgamento, encerrando a necessidade de julgamento simultâneo. O mesmo 

ocorreu com a Ação de Embargos à Execução, códio 761432, que já está 

na fase de cumprimento de sentença. Apenas a Ação de Embargos à 

Execução código n. 802809, que também discute um dos contratos ditados 

na inicial da presente Ação Declaratória Incidental está na fase instrutória. 

Como ali foi despachada em primeiro lugar, torna-se prevento o Juízo em 

face da conexão/continência, para evitar decisões conflitantes em relação 

aos contratos aqui discutidos. Assim, declino a competência e remeta-se o 

feito ao Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058464-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (EXECUTADO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1058648-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025589-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES (EXECUTADO)

JUSCELINO LIMA FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE GOLEMO OAB - MT7634-O (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT13382-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício - pagamento 

dos emolumentos no cartório do 6º ofício, acostados aos autos, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009323-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON PADILHA DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019269-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PORTUGUES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. O recurso de apelação é tempestivo e processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 21.08.17 Gabriella Gahyva Paes, Assessora, 

gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019269-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PORTUGUES DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020305-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUPETRO DISTRIBUIDORA DE FILTROS E SOLUCOES LTDA 

(EXECUTADO)

AMANOIR BRESOLIN FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINHARES RODRIGUES OAB - MG124141 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0005590-57.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO PEIXOTO (EXECUTADO)

NADIR DOS SANTOS NADAF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - MT2931-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora comprovar a propriedade da parte executada, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008884-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROCHA DE MOURA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020742-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER AZAMBUJA POSCA GIUGNI (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão, no prazo 

de cinco dias, sob pena de extinção, E REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14.01.20.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010239-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDANS LOPES COM. E SERV. DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

THIAGO FERNANDO SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

WANESSA SOTOSKI LOPES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003887-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEURAIDES RIBEIRO SILVA (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041741-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000342-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ERIKA AUREA DA CRUZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0012624-15.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONIZETI JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

LUZIA GOMES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS NEVES VIEIRA DA SILVA OAB - GO40959 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006411-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELY APARECIDA BORGES (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001202-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESLEI DIAS TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA DA CRUZ OAB - MT15918-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001202-25.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: UESLEI DIAS 

TAVARES Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para proceder com os 

depósitos faltantes, sob pena, do disposto no §5° do art. 916, do CPC. 

Após, certifique-se, diga o credor e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001412-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESUINO DE FARIAS (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para fazer comprovação de Inventariante ou 

de herdeira ditada nos autos, com comprovação de parentesco, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007179-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027289-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DA CONCEICAO GUARDA (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002686-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002686-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES Vistos, etc. As pesquisas pretendidas, em relação Infojud já 

foram realizadas nos autos, conforme certificado ao id. 19756606, da 

mesma forma em relação ao Bacenjud, conforme se verifica ao id. 

19500308 e também ao Renajud, como se vê ao id. 19279510. Desta 

forma, intime-se a parte autora para manifestar se tem interesse sobre os 

bens indicados a penhora ao id. 20081510, ou indicar outros bens 

passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0018632-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA PENHA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NYT COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIANA SILVA CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

MARIANA SILVA CAMARGO OAB - MT18290-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA AMARAL EVANGELISTA OAB - MT18290-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0018632-41.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

ARNALDO DA PENHA CORREA, RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA, NYT COMERCIO 

DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME, MARIA CANDIDA SILVA 

CAMARGO, MARIANA SILVA CAMARGO Vistos, etc. Extraiam-se cópias 

dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, juntando-as ao 

processo principal, certificando-se. Intimem-se as partes da chegada dos 

autos neste Juízo, nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036918-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PHILIPE REZENDE (EXECUTADO)

DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE (EXECUTADO)

AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036918-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E 

LUBRIFICANTES EIRELI - ME, ANDRE PHILIPE REZENDE, DEBORA CRISTINA 

MAGNANI REZENDE Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a 

citação da última executada Debora. Após, conclusos. Certifique-se sobre 

a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006264-64.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA NUNES (EXECUTADO)

NAIZILDA OLIVEIRA LIMA NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FABIANO DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT6546-O 

(ADVOGADO(A))

NELITO JOSE DALCIN JUNIOR OAB - MT6389-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre certidão de id. 26373226, a fim 

de cooperar para baixa da hipoteca, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046541-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CASTANHO ROSA BARBIERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1046541-07.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: APARECIDA CASTANHO ROSA BARBIERI 

Vistos, etc. Poceda-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de janeiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1014970-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCHMIDT OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014970-23.2016.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

BANCO RODOBENS S.A. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESCAVASUL 

CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Vistos, etc. Intime-se o autor para 

no prazo legal, postular pela conversão da ação em execução nos termos 

do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização do bem. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007450-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARBOSA (REQUERIDO)

 

Despacho: "Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se". Fica a parte autora 

intimada, para postular pela conversão da ação em execução, nos termos 

do Decreto Lei n. 911/69, no prazo lega.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050697-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora postular pela conversão da ação em execução, nos 

termos do Decreto-Lei n. 911/69, em face da não localização do bem, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005061-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (EXECUTADO)

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício acostados 

aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020596-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000422-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE PAULA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026054-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ANTONIO SOARES MENDONCA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000363-28.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAHAMAS AR CONDICIONADO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE TADEU REYES (EXECUTADO)

LARICIA MELHORANCA REYES (EXECUTADO)

RICARDO MOURA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB OAB - MT4474-O 

(ADVOGADO(A))

NATHALIA TORRES ESGAIB OAB - MT5100-O (ADVOGADO(A))

SALADINO ESGAIB OAB - MT2657-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0016625-38.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

AROLDO FERNANDES DA LUZ OAB - MT9492-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

CLAIRTON WALTER OAB - RS34002-O (ADVOGADO(A))

BLAIR COSTA D AVILA OAB - RS32530-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CASTRO CARVALHO OAB - RS54458-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO JACO KOTZ OAB - RS52343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA E ORGANIZACAO DE VIAGEM NORTE-TUR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOSE OLIVEIRA BARBOSA BARDAIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025919-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada para tomar conhecimento da certidão de id 

28053761, bem como fazer a retirada em definitivo da certidão, na 

Secretaria da Vara, mediante apresentação da guia de recolhimento e 

comprovante de pagamento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

MERISON MARCOS AMARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR RABELO RESENDE OAB - DF33199 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023014-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a carta precatória devolvida e 

documentos acostado aos autos e dar prosseguimento ao feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026074-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNOEMIA DA SILVA TEIXEIRA CARVALHO (EXECUTADO)

JOAO BATISTA TEIXEIRA CARVALHO (EXECUTADO)

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0008748-66.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMERA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT11958-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS II 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida tomar ciência da certidão expedida no id. 

28066627, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1051487-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ESPIRITO SANTO DA CRUZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC PINHEIRO DE AMORIM OAB - MT24732/O (ADVOGADO(A))

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EMBARGADO)

JOAO BATISTA ATAIDE DE MATOS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora regularizar a representação processual no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002774-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSIMAR NUNES DA SILVA (EXECUTADO)
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DANIELE KRINDGES SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT14660-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Ofício acostados aos autos, no 

prazo legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032645-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - 690.370.511-20 

(REPRESENTANTE)

 

Ficam as partes intimadas da penhora formalizada nos autos e nomeação 

de depositário fiel, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021915-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR VILAS BOAS (EXECUTADO)

MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

SISCON SISTEMA DE CONTABILIDADE AUDITORIA E REPRES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - 690.370.511-20 

(REPRESENTANTE)

 

Ficam as partes intimadas da penhora formalizada nos autos e nomeação 

de depositário fiel, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036226-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DOS SANTOS GONCALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060888-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J GABRIEL HERMOSA RIBEIRO - ME (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007450-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARBOSA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora proceder a complementação de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016775-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNALD FERNANDES (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044026-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO ROCHA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

MAURILIO RUBENS DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1468 de 2237



Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013175-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013175-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADMILSON WANDERLEY 

PEREIRA DA SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA 

SILVA e BANCO FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028626-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO SOUZA FARIA (REU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001499-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

CAPITAL FORT LTDA - ME (EXECUTADO)

HERNANDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora juntar aos autos certidão dos imóveis, para 

cumprimento do mandado necessário, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061891-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059665-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CHARLES MOREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades dos recolhimentos das 

custas e taxas judiciárias, como as suas vinculações ao número único do 

processo, como também, CONSULTAR PELO SITE DO TRIBUNAL DO 

PROCESSO INDICADO NA INICIAL, DA DECISÃO LIMINAR ANUNCIADA. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Efetive-se o ato liminar, expeça-se mandado de busca e 

apreensão/reintegração de posse. Cumprida a liminar, informe-se ao Juízo 

originário, via malote digital, acompanhado do despacho, certidão do oficial 

de justiça, informando quem ficou como depositário do bem. Após, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023331-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. DE PADUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

GEAZI FERREIRA DE PADUA (EXECUTADO)

ALAOR FERREIRA DE PADUA FILHO (EXECUTADO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para condução do oficial de 

justiça para o cumprimento do mandado necessário, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0022542-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL DA FONSECA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte executada manifestar sobre acordo, sob pena do silêncio 

acarretar extinção do feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 0039730-92.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

ROMEU DE AQUINO NUNES OAB - MT3770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR HELENA POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDO POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

ANA JULIETA POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

JULIANO POMPEO DE BARROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOEL CARDOSO OAB - MT3473-A (ADVOGADO(A))

 

Ficam as partes intimadas da penhora formalizada nos autos e nomeação 

de depositária fiel, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0017768-47.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREITAS RIBAS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora comprovar o cumprimento da determinação lançada 

em 05/09/2017, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023681-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SPENTHOF (EXECUTADO)

SPENTHOF & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053878-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER LEMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre contestação acostada aos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002159-83.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MEDICI JUNIOR OAB - SP186411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA VILELA (EXECUTADO)

MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

JOAO PERON OAB - MT3060-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a resposta de Ofício e efetuar 

pagamento dos emolumentos no cartório do 7º Ofício acostados aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052702-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DE JESUS RIBEIRO (EXECUTADO)

S DE JESUS RIBEIRO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento ou oferecer 

meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019807-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora materializar e comprovar o protocolo do(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055600-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SEABRA 48228745168 (REU)

SANDRO SEABRA (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0013208-86.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (EXECUTADO)

ANA PAULA FERRAZ DE MORAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos acostados aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001062-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NUNES DA MATA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050160-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PRIETO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência, no 

prazo legal .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008504-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (EXECUTADO)

OTIMA VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento dos documentos acostados 

aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032411-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERDEN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência, emitida no site do Tribunal de Justiça, por meio 

da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os dados do 

zoneamento para o devido cumprimento, conforme portaria CGJ N. 142, de 

8 de novembro de 2019. ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859975 Nr: 1751-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERV. PODER LEGISLATIVO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA MELISSA ALVES LIRA 

RANGEL - OAB:10144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAURA MELISSA 

ALVES LIRA RANGEL, para devolução dos autos nº 

1751-28.2014.811.0041, Protocolo 859975, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882830 Nr: 18435-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EUSTAQUIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16.528/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

18435-28.2014.811.0041, Protocolo 882830, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856088 Nr: 58455-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: delano castro da silva - 

OAB:, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16.528/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

58455-95.2013.811.0041, Protocolo 856088, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405701 Nr: 37135-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIARA FERREIRA 

ROCHA ARANDA, para devolução dos autos nº 37135-28.2009.811.0041, 

Protocolo 405701, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1054174-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO MOTTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1054174-69.2019.8.11.0041. REQUERENTE: GILDO MOTTA DA SILVA 

REQUERIDO: AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. A parte autora pretende 

com a presente ação que a parte requerida comprove a cessão de crédito 

anunciada da Ação de Cumprimento de Sentença de nº 

0029558-38.2005.8.11.0041, em trâmite neste juízo. Contudo, trata-se de 

pedido que pode ser manejado naqueles próprios autos. Portanto, 

desentranhe-se o pedido aqui realizado e junte-o nos autos em epígrafe, 

fazendo-o conclusos. Após, arquive-se o presente processo. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049854-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON DUARTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão Inadmito o recurso de Embargos de 

Declaração, por ter sido interposto fora do prazo legal, sendo 

intempestivo. Não cabe recorrer de despacho de mero expediente onde ali 

manteve a decisão. Cumpra-se determinação dos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0006622-34.1996.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE CAMPOS SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022409-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN HENRIQUE FELIX DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1054553-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI FERREIRA MAGALHAES (EMBARGANTE)

INDYARA BUSS DO PRADO MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ELOISA RAMALHO GOMES OAB - MT10206/O (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO GOMES OAB - MT17423/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (EMBARGADO)
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BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Ronielton Ferreira da Silva (Arrematante) (EMBARGADO)

Espólio de Domingas Assunta de Jorgi (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI OAB - 081.033.721-53 (REPRESENTANTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos verifica-se que os Embargantes 

pretendem a suspensão definitiva do cumprimento da Carta de 

Arrematação, dos autos em apenso, alegando que são possuidores do 

imóvel matriculado sob n. 34890. A Arrematação após efetivada tem 

caráter definitivo, não cabendo no caso, sua suspensão, como pretendida 

na inicial, ainda mais em início do processo. Entretanto, verifica-se que ali 

o imóvel foi arrematado apenas 50%(cinquenta por cento) da área, com 

especificação apenas de uma construção em alvenaria. Portanto, para 

proceder a entrada do bem, deverá primeiro o arrematante efetivar ação 

apropriada para delimitar seu espeço dentro da área total. Desta forma, 

para início de processo, concedo a liminar, apenas para que o arrematante 

ingresse na área em 50%, respeitando a moradia dos Embargantes, até 

que seja delimitado sua propriedade em ação próprio ou com anuência dos 

demais condôminos. Diante do exposto, concedo a liminar parcialmente, 

para que o arrematante ingresse no bem para buscar seus 50% por 

cento, respeitando a parte de moradia da parte Embargante. Expeça-se o 

necessário, em plantão, se necessário. Considerando que desde a 

entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi homologado nesta Vara 

Especializada, tornando dispensável o ato de mediação, tendo em vista a 

falta de composição nesta espécie de avença aqui discutida, razão pela 

qual, dispenso o ato referido, nada impossibilitando no decorrer do 

processo sua designação. Cite-se para responder, constando às 

advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046965-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOSE DOS SANTOS SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1046965-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: FRANCISCA JOSE DOS 

SANTOS SOUSA EXECUTADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, 

não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de 

forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a miserabilidade de 

Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a 

subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito 

básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se a parte 

autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057019-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA KAROLINA DE BARROS AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da purgação de mora, revogo a liminar concedida. 

Expeça-se mandado de restituição, caso tenha ocorrido apreensão, para 

ser cumprido no plantão. Restituído o bem, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057019-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAISA KAROLINA DE BARROS AGUIAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da purgação de mora, revogo a liminar concedida. 

Expeça-se mandado de restituição, caso tenha ocorrido apreensão, para 

ser cumprido no plantão. Restituído o bem, diga o autor e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0014633-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO VIERO TREVISAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA OAB - MT12911-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019758-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE BALESTRIM DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020098-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

LEANDRO PAES DE FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043705-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEGLAS PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença, posto 

que acolheu o pagamento da purgação de mora, inexistindo omissão, 

contradição ou obscuridade a ser sanada. Assim, cumpra-se a referida 

em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000351-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE SOUZA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA OAB - MT16753-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PERFORMANCE FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME (EMBARGADO)

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (EMBARGADO)

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000351-49.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: ANTONIO GOMES DE SOUZA 

FILHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO, AUTO PERFORMANCE 

FUNILARIA E PINTURA LTDA - ME, EMERSON PEREIRA DE ARAUJO Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, atualizada, para aquilatar a necessidade. Depreende-se que a 

declaração de renda junto a Receita Federal está incompleta. Assim, não 

há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a 

comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer 

comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061459-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FLAVIO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 6 1 4 5 9 - 1 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO FLAVIO 

GONCALVES Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

E APRESENTAR O CONTRATO ANUNCIADO NA INICIAL, em quinze dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Nos autos consta apenas Proposta 

de Adesão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061640-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONANTHAN WILLIAM DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061640-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JONANTHAN WILLIAM DE FRANCA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 
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Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062045-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062045-53.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GILSON JOSE 

DA CRUZ Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062065-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE GONCALVES ROMEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062065-44.2019.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JAKELINE GONCALVES 

ROMEIRO Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000421-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000421-66.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO T DE OLIVEIRA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1475 de 2237



Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062296-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062296-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Regressiva de Ressarcimento de Danos que Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Em síntese sustenta a parte autora que firmou com o 

segurado AGRÍCOLA ALVORADA S.A., seguro em caso de sinistro de 

equipamentos, através da apólice nº 000375. Sustentou que o Segurado 

sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia em seu 

estabelecimento, razão pela qual foi apurado danos no valor de R$ 

49.042,70 (quarenta e nove mil, quarenta e dois reais e setenta centavos), 

e que foram pagos pela parte autora. Asseverou que pretende com a 

presente ação o ressarcimento pela parte requerida, em razão de ter 

procedido com o pagamento da indenização por danos materiais/sinistro 

ao segurado. Pois bem. A competência deste Juízo foi atribuída nos 

termos do Provimento n. 04/2008/CM, retificada pela Resolução nº 

11/2017/TP, onde somente tramitam nesta Vara Especializada processos 

que possuem Instituições Financeiras. Contudo, depreende-se nos autos 

que a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois pretende ser 

ressarcida pela parte requerida, em razão de ter despendido em prol do 

segurada AGRÍCOLA ALVORADA S.A, pagamento relativo à indenização 

por danos materiais, face apólice de seguro nº 000375 contratada pela 

segurada. Porém, em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA 

CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO QUE NÃO 

ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §2º, DO 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA CÍVEL 

PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Desta forma, face ao entendimento do E. TJ/MT declino a 

minha competência para processar e julgar este feito e determino a 

remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos 

autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1062337-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARGARIDA ZYGER MAGALHAES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1062337-38.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: GISELE MARGARIDA ZYGER 

MAGALHAES EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 
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rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, atualizada, para aquilatar a necessidade. Depreende-se que a 

declaração de renda junto a Receita Federal está incompleta. Assim, não 

há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a 

comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer 

comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1061924-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA COSTA E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061924-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ALEXANDRA DA COSTA E 

SOUZA RÉU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Assim, 

Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MONTEIRO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000002-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO MONTEIRO 

SOBRINHO RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, 

considerando que a parte requerente não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de 

sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, atualizada, para 

aquilatar a necessidade. Depreende-se que a declaração de renda junto a 

Receita Federal está incompleta. Assim, não há como inferir ser o referido 

pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais 

elementos por ela acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia 

de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo 

ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo 

comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do 

benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022760-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

WILSON SAENZ SURITA JUNIOR OAB - MT7302-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1055677-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PHILIPE REZENDE (EMBARGANTE)

AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial 

discutida.Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que 

os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do 

referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar 

claro nos autos. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze 

dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou 

fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015135-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MODESTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015135-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PAULO CESAR MODESTO DA 

SILVA EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre expedição de todo o 

honorário pericial. Em face da anuência das partes, homologo o Laudo 

Pericial (ids. 26079005/26079794), para produzir seus efeitos legais, 

reconhecendo que o Requerente é devedor no valor de R$ 9.422,94 (nove 

mil e quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), 

relativo ao contrato de empréstimo pessoal n. 040400048361, conforme 

conclusão do laudo. O credor deverá valer de procedimento próprio para 

recebimento, considerando que a ação posta nos autos é declaratória não 

havendo condenação de contrato, pois a única condenação foi dos 

honorários advocatícios, já levantados. Faculto às partes a extração de 

cópia, no prazo legal e nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015135-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MODESTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015135-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PAULO CESAR MODESTO DA 

SILVA EXECUTADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos, etc. Certifique-se sobre expedição de todo o 

honorário pericial. Em face da anuência das partes, homologo o Laudo 

Pericial (ids. 26079005/26079794), para produzir seus efeitos legais, 

reconhecendo que o Requerente é devedor no valor de R$ 9.422,94 (nove 

mil e quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), 

relativo ao contrato de empréstimo pessoal n. 040400048361, conforme 

conclusão do laudo. O credor deverá valer de procedimento próprio para 

recebimento, considerando que a ação posta nos autos é declaratória não 

havendo condenação de contrato, pois a única condenação foi dos 

honorários advocatícios, já levantados. Faculto às partes a extração de 

cópia, no prazo legal e nada sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 7 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043381-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA SUELI RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PATRICIA ARAUJO MUCARBEL DE MENEZES COSTA OAB - 

PE29310 (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREICE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 6 8 5 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GREICE PINTO 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001062-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NUNES DA MATA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001062-54.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LAURA NUNES DA MATA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 
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até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001088-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SUZUKI OTACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001088-52.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: ADRIANA SUZUKI OTACIO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001026-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON BORGES JUNIOR (EMBARGANTE)

JAILSON BORGES JUNIOR 03115421150 (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001026-12.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: JAILSON BORGES JUNIOR 

03115421150, JAILSON BORGES JUNIOR EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, atualizada, para aquilatar a necessidade. 

Depreende-se que a declaração de renda junto a Receita Federal está 

incompleta. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, 

estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela 

acostados no feito. Apesar de acostar parte de sua Carteira de Trabalho, 

não consta sua atual remuneração prejudicando analisar o pedido de 

justiça gratuita. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo de quinze 

dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou 

fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo 

comprovação, certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de 

rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em 

cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PINHO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001063-39.2020.8.11.0041. AUTOR(A): CELSO RICARDO PINHO GUEDES 

RÉU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro a justiça gratuita. Anote-se. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057141-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057141-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMA CANAVARROS NASSER PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040976-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040976-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007348-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001358-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 1 3 5 8 - 7 6 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CARLOS 

ADEMIR FILIPPIN Vistos, etc. Certifique-se, se a liminar acostada nos autos 

refere-se ao bem indicado na Inicial para ser apreendido, pelo site da 

Comarca. Caso positivo, cumpra-se a liminar acostada nos autos, em 

relação ao veículo ditado da Inicial: PALIO FIRE, MARCA FIAT, PLACA 

QBP0198, COR BRANCA, RENAVAN 1103439925 E CHASSI 

9BD17122ZG7604950. Cumprida a liminar, informe-se ao Juízo de origem, 

enviando cópia do cumprimento da liminar. Após, arquive-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001472-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1001472-15.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ADRYAN ALEX ALMEIDA PENNA Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001446-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001446-17.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: DOUGLAS ELIAS SCHIMITIZ Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se o 

autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo manifestação, 

conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: Compulsando 

os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua 

inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a 

Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter 

provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001483-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REQUERIDO)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001483-44.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: VILSON ANTUNES FERRAZ - ME, VILSON 

ANTUNES FERRAZ Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem 

apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se 

necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. NÃO 

HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, 

no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, 

livre de ônus da propriedade fiduciária. Cite-se também o Requerido, para 

apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. 

Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que 

o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida Lei, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-35 CAUÇÃO

Processo Número: 1056608-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1056608-31.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AM COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, etc. Proceda-se a correção do nome da ação. Certifique-se 

sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição da ação e 

sua vinculação ao número único do processo. Em caso negativo, intime-se 

o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de indeferimento da 

inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 15 de janeiro de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001527-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre as regularidades dos recolhimentos das 

custas e taxas judiciárias, como as suas vinculações ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E 

COMPROVAR A MORA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.01.20

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048326-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE CARMEN GONCALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0040261-18.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEICOLA COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JORGE ALEXANDRE HURPIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da presente Execução 

Forçada, para surtir seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com 

fulcro no artigo 775 do CPC. Custas pelo desistente. Proceda-se 

levantamento da penhora, se existente. Expeça-se certidão de crédito, 

entregando-a ao credor, certificando nos autos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040061-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TURI MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Fernando Turi Marques devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo 

Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e Urgência contra 

BANCO BRADESCO S/A e Pleiteou a concessão da dos benefícios da 

justiça gratuita. Alegou em síntese, que sua remuneração foi reduzida em 

razão da perda de seu cargo comissionado para o montante de R$ 

4.563,95 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco 

centavos) e tem descontado pelo requerido em sua folha de pagamento o 

valor de R$ 2.058,28 (dois mil cinquenta e oito reais e vinte e oito 

centavos) referente a um empréstimo firmado em julho/2019 para 

pagamento em 96(noventa e seis) parcelas. Afirmou que realizou o 

contrato quando era possível suportar o pagamento com a ocupação da 

carta comissionada no qual sua remuneração era de R$ 9.354,12 (nove mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). No mérito, 

requereu a revisão do empréstimo consignado para limitar em 30% dos 

seus vencimentos, uma vez que a parcela hoje paga perfaz 53,51% sobre 

seu rendimento líquido. Postulou pela concessão da tutela provisória de 

urgência para suspensão de cobrança maior que 30% a título de 

empréstimo consignado. Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id. 23827233/23828041. Os benefícios da justiça gratuita 

foram indeferidos conforme decisão de id. 23895036. Após o pagamento 

das custas de distribuição, a tutela de urgência foi indeferida no id. 

24322748. Inconformado o requerido interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento, no qual a liminar foi indeferida conforme acórdão de id. 

24847331. Por sua vez, o requerido apresentou contestação (id. 

25660273) e fez uma síntese dos fatos narrados na inicial. Em sede de 

preliminar requereu a dilação de prazo para juntada do contrato firmado 

entre as partes. Impugnou ao valor da causa, visto que o contrato firmado 

entre as partes é de R$ 118.156,57 (cento e dezoito mil cento e cinquenta 

e seis reais e cinquenta e sete centavos) devendo ser este o valor a ser 

atribuído. Arguiu a falta de interesse de agir e a ausência de pretensão 

resistida, visto que este tinha 30 dias para contestar os débitos em sua 

conta, além de não haver o requerimento administrativo para a 

configuração. No mérito, sustentou que os descontos podem ultrapassar 

os 30% da renda líquida do servidor público. Afirmou sobre a legalidade do 

contrato firmado e do Princípio do “pact sunt servanda”. Rogou pela 
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improcedência da ação. Juntou documentos de id. 25660275/25661363. A 

parte autora apresentou réplica à contestação no id. 26009432, ratificando 

os termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Revisional de Contrato 

de Empréstimo Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e 

Urgência contra BANCO BRADESCO S/A para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e limitação do contrato de empréstimo consignado em 

30% de sua remuneração. Por seu turno, o requerido impugnou o valor 

dado a causa, bem com arguiu a ausência de interesse de agir em face da 

ausência de requerimento administrativo e impugnou todos os pedidos e 

afirmou sobre a legalidade de todas as cobranças contratuais. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. Quanto a preliminar arguida 

por carência da ação por falta de interesse processual, não prevalece. O 

interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio 

necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, na espécie, se a 

parte autora sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento afirmando ter descontos ilegais, 

patente o seu interesse de agir (processual). Assim, a parte autora 

demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial. É evidente que 

o requerente pode ingressar com ação junto ao Judiciário para amparo de 

sua pretensão, pois existe um contrato com o qual discorda com o 

percentual descontado em folha de pagamento, tendo interesse jurídico 

patente o seu interesse de agir (processual). Razão pela qual, rejeito a 

preliminar. Em relação a impugnação ao valor da causa, podemos 

perceber que não está em discussão o valor do contrato em si, mas tão 

somente há a pretensão de redução do valor a ser descontado no 

subsídio do autor em relação as parcelas do empréstimo. Nesses termos, 

podemos perceber que uma vez que não há litigância em relação as 

cláusulas contratuais apenas o pedido de redução de 30% de desconto, 

não há proveito econômico ao autor visto que ele pagará o contrato 

firmado apenas de forma diversa do pactuado. Rejeito a preliminar de 

impugnação do valor da causa. Quanto à questão de fundo percebe-se 

que o requerente pretende com a presente ação, a adequação do contrato 

que está sendo descontado em seu subsidio, com a limitação do máximo 

legal de 30% da remuneração. Primeiro há que salientar que quando um 

servidor exercer o cargo comissionado tem a certeza de que a qualquer 

momento pode perder o referido, pois sua contratação é “ad nutun”. 

Assim, não poderia contratar utilizando de valores provisórios recebidos, 

inexistindo qualquer irregularidade da contratação, pois o autor arriscou e 

deve arcar com seus atos, nada de irregular nos atos da Instituição 

Financeira. Quanto a limitação em folha de pagamento seu objetivo é evitar 

a privação dos recursos indispensáveis a sobrevivência do trabalhador e 

da sua família, com base no princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana e, ainda, visa um meio de facilitar o pagamento da dívida. 

Previamente, conforme já se posicionou os Tribunais Superiores (REsp 

1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011), a limitação 

dos descontos em 30% está relacionada aos contratos consignados em 

folha de pagamento, não abrangendo outros empréstimos debitados em 

conta corrente ou outras contas que estão em débito automático ou 

mesmo aquelas que são debitadas em conta corrente, como exemplo 

cartão de crédito. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - 

RECURSO REPETITIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE 

30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “Ante a natureza alimentar do salário e do 

princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de 

pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% 

(trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (STJ – 3ª Turma – REsp 

1.186.965/RS –Rel. Min. Massami Uyeda – Dje 03.02.2011). 2. A natureza 

alimentar que protege a verba salarial da devedora/agravante, fixando 

limite para o endividamento, não projeta os mesmos efeitos no plano de 

outras contratações mutuárias, especialmente aquelas pactuadas para 

pagamento mediante débito na conta corrente do devedor.” (TJMT, Agravo 

de Instrumento n° 134517.2012). (RAI nº. 137824/2012, Primeira Câmara 

Cível, TJ/MT, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 20/08/2013, DJe 

26/08/2013) (sem grifos no original). Entretanto, os fundamentos do autor 

teve como suporte a redução de salário em face de perder cargo 

comissionado e como dito acima, tal remuneração é instável face da 

precariedade do cargo em comissão, não sendo justificativa para reduzir 

as parcelas de um contrato eficaz. Outro aspecto a considerar é que o 

autor não fez demonstração de seu atual salário a justificar a redução 

pretendida. Não desincumbiu o ônus da prova que é seu do art. 373, I do 

NCPC, para constituir o direito apontado na inicial. É sabido, que a 

produção de provas é realizada na inicial ou defesa nos termos do art. 

434 do CPC, sendo obrigação do autor comprovar os fatos alegados na 

exordial. Podemos verificar, inclusive, que a comprovação de rendimentos 

com a alteração de sua capacidade econômica é prova que apenas o 

autor pode apresentar e de sua fácil obtenção. Aliás, o requerente apenas 

comprovou que está sendo descontado de sua folha de pagamento o 

empréstimo firmado com o requerido e que este não ultrapassa 30%. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e 

Urgência e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. Condeno o autor nas 

custas, despesas processuais, como nos honorários advocatícios que 

fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, ficando o autor intimado a pagar a condenação em quinze dias, 

do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040061-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TURI MARQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Fernando Turi Marques devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato de Empréstimo 

Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e Urgência contra 

BANCO BRADESCO S/A e Pleiteou a concessão da dos benefícios da 

justiça gratuita. Alegou em síntese, que sua remuneração foi reduzida em 

razão da perda de seu cargo comissionado para o montante de R$ 

4.563,95 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco 

centavos) e tem descontado pelo requerido em sua folha de pagamento o 

valor de R$ 2.058,28 (dois mil cinquenta e oito reais e vinte e oito 

centavos) referente a um empréstimo firmado em julho/2019 para 

pagamento em 96(noventa e seis) parcelas. Afirmou que realizou o 

contrato quando era possível suportar o pagamento com a ocupação da 

carta comissionada no qual sua remuneração era de R$ 9.354,12 (nove mil 

trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). No mérito, 

requereu a revisão do empréstimo consignado para limitar em 30% dos 

seus vencimentos, uma vez que a parcela hoje paga perfaz 53,51% sobre 

seu rendimento líquido. Postulou pela concessão da tutela provisória de 

urgência para suspensão de cobrança maior que 30% a título de 

empréstimo consignado. Rogou pela procedência da ação. Juntou 

documentos de id. 23827233/23828041. Os benefícios da justiça gratuita 

foram indeferidos conforme decisão de id. 23895036. Após o pagamento 

das custas de distribuição, a tutela de urgência foi indeferida no id. 

24322748. Inconformado o requerido interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento, no qual a liminar foi indeferida conforme acórdão de id. 
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24847331. Por sua vez, o requerido apresentou contestação (id. 

25660273) e fez uma síntese dos fatos narrados na inicial. Em sede de 

preliminar requereu a dilação de prazo para juntada do contrato firmado 

entre as partes. Impugnou ao valor da causa, visto que o contrato firmado 

entre as partes é de R$ 118.156,57 (cento e dezoito mil cento e cinquenta 

e seis reais e cinquenta e sete centavos) devendo ser este o valor a ser 

atribuído. Arguiu a falta de interesse de agir e a ausência de pretensão 

resistida, visto que este tinha 30 dias para contestar os débitos em sua 

conta, além de não haver o requerimento administrativo para a 

configuração. No mérito, sustentou que os descontos podem ultrapassar 

os 30% da renda líquida do servidor público. Afirmou sobre a legalidade do 

contrato firmado e do Princípio do “pact sunt servanda”. Rogou pela 

improcedência da ação. Juntou documentos de id. 25660275/25661363. A 

parte autora apresentou réplica à contestação no id. 26009432, ratificando 

os termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Revisional de Contrato 

de Empréstimo Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e 

Urgência contra BANCO BRADESCO S/A para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e limitação do contrato de empréstimo consignado em 

30% de sua remuneração. Por seu turno, o requerido impugnou o valor 

dado a causa, bem com arguiu a ausência de interesse de agir em face da 

ausência de requerimento administrativo e impugnou todos os pedidos e 

afirmou sobre a legalidade de todas as cobranças contratuais. 

Compulsando os autos, como as razões explanadas pelas partes, 

denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou 

pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes 

já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber 

decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o 

artigo 355, I do Novo Código de Processo Civil. Quanto a preliminar arguida 

por carência da ação por falta de interesse processual, não prevalece. O 

interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio 

necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Ora, na espécie, se a 

parte autora sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento afirmando ter descontos ilegais, 

patente o seu interesse de agir (processual). Assim, a parte autora 

demonstrou a necessidade de um pronunciamento judicial. É evidente que 

o requerente pode ingressar com ação junto ao Judiciário para amparo de 

sua pretensão, pois existe um contrato com o qual discorda com o 

percentual descontado em folha de pagamento, tendo interesse jurídico 

patente o seu interesse de agir (processual). Razão pela qual, rejeito a 

preliminar. Em relação a impugnação ao valor da causa, podemos 

perceber que não está em discussão o valor do contrato em si, mas tão 

somente há a pretensão de redução do valor a ser descontado no 

subsídio do autor em relação as parcelas do empréstimo. Nesses termos, 

podemos perceber que uma vez que não há litigância em relação as 

cláusulas contratuais apenas o pedido de redução de 30% de desconto, 

não há proveito econômico ao autor visto que ele pagará o contrato 

firmado apenas de forma diversa do pactuado. Rejeito a preliminar de 

impugnação do valor da causa. Quanto à questão de fundo percebe-se 

que o requerente pretende com a presente ação, a adequação do contrato 

que está sendo descontado em seu subsidio, com a limitação do máximo 

legal de 30% da remuneração. Primeiro há que salientar que quando um 

servidor exercer o cargo comissionado tem a certeza de que a qualquer 

momento pode perder o referido, pois sua contratação é “ad nutun”. 

Assim, não poderia contratar utilizando de valores provisórios recebidos, 

inexistindo qualquer irregularidade da contratação, pois o autor arriscou e 

deve arcar com seus atos, nada de irregular nos atos da Instituição 

Financeira. Quanto a limitação em folha de pagamento seu objetivo é evitar 

a privação dos recursos indispensáveis a sobrevivência do trabalhador e 

da sua família, com base no princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana e, ainda, visa um meio de facilitar o pagamento da dívida. 

Previamente, conforme já se posicionou os Tribunais Superiores (REsp 

1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011), a limitação 

dos descontos em 30% está relacionada aos contratos consignados em 

folha de pagamento, não abrangendo outros empréstimos debitados em 

conta corrente ou outras contas que estão em débito automático ou 

mesmo aquelas que são debitadas em conta corrente, como exemplo 

cartão de crédito. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - 

RECURSO REPETITIVO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO DE 

30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR - EMPRÉSTIMOS EM 

CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO 

PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “Ante a natureza alimentar do salário e do 

princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de 

pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% 

(trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (STJ – 3ª Turma – REsp 

1.186.965/RS –Rel. Min. Massami Uyeda – Dje 03.02.2011). 2. A natureza 

alimentar que protege a verba salarial da devedora/agravante, fixando 

limite para o endividamento, não projeta os mesmos efeitos no plano de 

outras contratações mutuárias, especialmente aquelas pactuadas para 

pagamento mediante débito na conta corrente do devedor.” (TJMT, Agravo 

de Instrumento n° 134517.2012). (RAI nº. 137824/2012, Primeira Câmara 

Cível, TJ/MT, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 20/08/2013, DJe 

26/08/2013) (sem grifos no original). Entretanto, os fundamentos do autor 

teve como suporte a redução de salário em face de perder cargo 

comissionado e como dito acima, tal remuneração é instável face da 

precariedade do cargo em comissão, não sendo justificativa para reduzir 

as parcelas de um contrato eficaz. Outro aspecto a considerar é que o 

autor não fez demonstração de seu atual salário a justificar a redução 

pretendida. Não desincumbiu o ônus da prova que é seu do art. 373, I do 

NCPC, para constituir o direito apontado na inicial. É sabido, que a 

produção de provas é realizada na inicial ou defesa nos termos do art. 

434 do CPC, sendo obrigação do autor comprovar os fatos alegados na 

exordial. Podemos verificar, inclusive, que a comprovação de rendimentos 

com a alteração de sua capacidade econômica é prova que apenas o 

autor pode apresentar e de sua fácil obtenção. Aliás, o requerente apenas 

comprovou que está sendo descontado de sua folha de pagamento o 

empréstimo firmado com o requerido e que este não ultrapassa 30%. 

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato de 

Empréstimo Bancário C/C Obrigação de Fazer C/C Tutela Provisória e 

Urgência e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o 

artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil. Condeno o autor nas 

custas, despesas processuais, como nos honorários advocatícios que 

fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, ficando o autor intimado a pagar a condenação em quinze dias, 

do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de 

cumprimento de sentença movido pelo exequente Rosimeire Auxiliadora de 

Queiroz no qual foi apurado o valor atualizado da sucumbência em R$ 

20.503,53 (vinte mil quinhentos e três centavos) após ter certificado o não 

pagamento voluntário pelo executado no id. 23864539. Foi realizada a 

penhora online das contas da titularidade dos executados de acordo com 

o id. 25543049 no qual foi positiva. Insurge-se a executada no id. 

25870206 em face da penhora realizada em suas contas, requerendo a 

concessão do efeito suspensivo, em face da garantia do juízo. Alegou a 

ausência de intimação para o pagamento voluntário nos termos do art. 
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523, § 3º do CPC, bem como, a declaração da nulidade de todo os atos 

praticados e o reconhecimento do pagamento espontâneo realizado. 

Sustentou o excesso no valor executado, uma vez que foi acrescido 

sobre o valor da causa o montante de 20% com os 15% da condenação 

com excesso no valor de R$ 11.706,83 (onze mil setecentos e seis reais e 

oitenta e três centavos). Rogou pelo acolhimento da impugnação. O 

exequente no de id. 26018438 e afirmou sobre a inexistência de vício na 

intimação e ausência de prejuízo. Sustentou que não há excesso na 

execução, visto que foram aplicadas as multas em face do não 

cumprimento voluntário da condenação em legalidade ao art. 523, §1º do 

CPC. Analisando os autos, é sabido que a intimação do patrono para 

cumprimento voluntário da ação, O atual posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, firmado por sua Corte Especial no julgamento do Resp 

940.274/MS, estabelece a necessidade de intimação do devedor na 

pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para 

aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523 do CPC. O 

executado tinha o conhecimento da obrigação de realizar o pagamento da 

condenação, desde a publicação do acórdão e retorno dos autos a este 

Juízo, visto que foi devidamente intimado do ato, pois na chegada dos 

autos, foi intimado e mesmo assim, não pagou voluntariamente a 

condenação a qual já tinha conhecimento, conforme certidão de decurso 

de prazo de id. 23864539 realizada em 12/09/2019. Inclusive após, os atos 

acima, o executado veio aos autos, com o mesmo fundamento no id. 

24028138 no dia 17/09/2019, sendo já houve decisão da referida nos 

autos. Ademais, foi determinado que fosse certificado o pagamento 

voluntário da condenação, antes da realização da penhora conforme 

decisão de id. 22869049 e certidão de id. 23864539 e art. 523, §3º do 

CPC. Assim, por óbvio, o executado tinha conhecimento do início da fase 

executiva e do prazo para seu cumprimento. Desta feita, mantenho a multa 

de 10% (dez por cento). Desta feita, o cálculo realizado por este Juízo 

está em consonância aos julgados dos autos e art. 523 do CPC. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por entender que não 

prevalece os argumentos defendidos na referida impugnação. Declaro 

extinta a obrigação nos termos do art. 924, II do CPC, pela penhora, não 

havendo mais o que as partes reclamarem. Após o trânsito em julgado da 

impugnação, expeça-se ao alvará ao credor e havendo depósito 

remanescente, levante-se em favor do depositante. Após, arquive-se. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 19.12.19

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025745-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BRIANES RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025963-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.01.20

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025963-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

ASAS PALACE HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI ANILSON MENACHO OAB - MT13949-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo para surtir seus efeitos legais. 

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 07.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040911-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO DE AMORIM RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1485 de 2237



Processo Número: 0010214-66.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BOABAID BERTAZZO OAB - MT8794-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARA REJANE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037655-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 07.01.20

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037713-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIRES DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

VANDERSON LOBIANCO DE ALMEIDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA OAB - MT14658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo apresentado nos autos, 

para surtir seus efeitos legais e Julgo por Resolução de Mérito a ação, 

com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. Custas como acordado. Expeça-se 

alvará do valor penhorado, em favor do executado. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, cumpra-se o 

acordo e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045792-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C A DA SILVA SANTANA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040685-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYSSA FERNANDA SANTOS DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 08.01.20

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025479-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS KARINA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Transportes Rodoviários Karina Ltda-ME, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Revisional de 

Conta Corrente c/c Repetição de Indébito contra Banco Itaú Unibanco S.A., 

manifestou-se sobre o desinteresse na designação de audiência de 

conciliação. Postulou pelo pagamento das custas processuais no final da 

ação ou o seu parcelamento. Alegou em suma, que detinha conta corrente 

na agência 1433 conta corrente 36044-1 desde o ano de 1992, junto ao 

requerido e movimentou a respectiva até 2012. Que já ajuizou ação de 

prestação de contas sob o nº 00035873420128160083 na comarca de 

Francisco Beltrão no Paraná na qual foi julgada improcedente, 

assegurando a interposição de ação para discutir o contrato. Sustentou a 

não prescrição da sua pretensão em vista do ajuizamento da ação de 

prestação de contas em 17/04/2012, sendo que o prazo vintenário 

prescricional iniciou em 01/01/1992 e vigorou até 17/04/2012. Asseverou 

que a presente ação tem como objeto a anulação da cláusula contratual 

(Abertura de Crédito em Conta Corrente), que de forma implícita permitiu a 

capitalização mensal composta de juros e cobrança de juros acima da 

taxa média de mercado; restituição dos valores dos juros cobrados a 

maior e a devolução de os lançamentos. Discorreu sobre a perícia 

realizada no processo de Prestação de Contas. Asseverou que durante a 
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relação contratual o banco disponibilizou limite de crédito via conta 

corrente, denominado de Conta Empréstimo, para a livre utilização pelo 

cliente, e que, pela utilização do empréstimo cobrou juros debitando-os 

mensalmente aos próprios saldos, incorporando-os, e por esta prática, 

ocorreu o aumento do saldo devedor. Ressaltou que a cobrança foi 

exercida de forma unilateral e majorada, sem oportunidade para o autor 

concordar ou negociar outro meio para liquidar os encargos, e que, a 

fixação unilateral de taxas de juros remuneratórios que foram cobrados 

em percentuais distintos mês após mês. Elucidou que, de acordo com as 

planilhas de cálculo (laudo pericial da prestação de constas), onde ali foi 

desconsiderada a prática de anatocismo pelo requerido, considerando a 

capitalização anual, bem como cobrança de juros de acordo com a taxa 

média de Mercado, restou apurado o valor a ser devolvido ao requerente a 

importância de R$ 34.364,39 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e 

quatro reais e trinta e nove centavos), que, atualizados e com aplicação 

de juros perfaz um valor de R$ 59.202,19 (cinquenta e nove mil, duzentos 

e dois reais e dezenove centavos), que ora se requer. Sustentou sobre a 

cobrança indevida de capitalização composta e aduziu sobre os 

lançamentos efetuados na conta corrente sem a autorização referente a 

tarifas, taxas e encargos que perfazem R$ 43.160,19 (quarenta e três mil 

cento e sessenta reais e dezenove centavos), conforme laudo técnico 

realizado nos autos da ação de prestação de contas, devendo a referida 

ser restituída. Pugnou pela condenação da parte requerida, na obrigação 

de ressarcir, a títulos de juros, taxas e tarifas na quantia total de R$ 

102.362,38 (cento e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e 

oito centavos), sendo os valores ora apresentados foram efetuados por 

perícia técnica realizada no processo da prestação de contas 

0003589-07.2012.8.16.0083. Requereu a utilização da perícia realizada 

como prova emprestada. Postulou pela inversão do ônus da prova. 

Requereu o parcelamento das custas de distribuição. Rogou pela 

procedência da ação. Juntou documentos de id. 14665579/14666103. A 

assistência judiciária gratuita e o pedido de parcelamento das custas 

foram indeferidos, conforme decisão de id. 14677551, razão pela qual a 

parte autora procedeu com o recolhimento das custas processuais ao id. 

15923722 / id. 15924395. Em resposta (id. 16973589) requerido 

apresentou contestação fez um resumo da defesa. Em sede de 

preliminares arguiu a inépcia da petição inicial pelo descumprimento do art. 

322, §1º do CPC; a prescrição da pretensão do autor e impugnou o laudo 

apresentado. Discorreu sobre a legalidade dos juros remuneratórios e a 

capitalização dos juros. Afirmou sobre a imputação ao pagamento. 

Informou sobre alidade da cobrança de comissão de permanência e 

encargos moratórios. Aduziu que as cobranças das tarifas estão em 

consonância com o entendimento do STJ. Asseverou sobre o não 

cabimento da devolução em dobro e da repetição de indébito, bem como, a 

não concessão da inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

dos pedidos. Juntou documentos de id. 16973589/17756457 e 

17756462/17891755. O autor apresentou réplica à contestação de id. 

17891758, ratificando os termos da inicial. Houve sentença prolatada ao 

id. 18921774 que foi atacada por Recurso de Apelação pela parte autora 

ao id. 19577157. Nos termos do V. acórdão contido ao id. 27683425 foi 

dado provimento ao recurso de apelação, onde afastou a litispendência e 

determinou o retorno dos autos a este juízo. Vieram-me conclusos os 

autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Revisional de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito contra Banco Itaú 

Unibanco S.A com a pretensão de a anulação de cláusula contratual que 

de forma implícita permitiu a capitalização mensal composta de juros e 

cobrança de juros acimada taxa média de mercado, sobre o contrato de 

Abertura de Crédito em Conta Corrente; condenação do banco ora 

requerido à restituição dos valores dos juros cobrados a maior, em vista 

da indevida capitalização composta de juros mensalmente e cobrança de 

juros acima da taxa média de mercado, nos termos da sumula 530 e 539 

do STJ e devolução dos valores efetuados na conta corrente, cuja 

importância total perfaz no valor de R$ 102.362,38 (cento e dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), de acordo com 

os valores efetuados por perícia técnica realizada no processo da 

prestação de contas N. 0003589-07.2012.8.16.0083 (1ª Vara Cível da 

Comarca de Francisco Beltrão/PR). Por sua vez, o requerido arguiu inépcia 

da inicial pela ausência de pedido certo e determinado; prescrição da 

pretensão do autor; impugnou o laudo técnico apresentado; afirmou a 

inaplicabilidade do CDC; legalidade dos juros remuneratórios e sua 

capitalização; legalidade da cobrança de comissão de permanência, 

encargos moratórios, bem como das tarifas do contrato. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão. No caso em tela 

a parte autora questiona encargos contratados e aplicados em sua conta 

corrente, postulando por restituição e devolução de valores, portanto, 

cabe a este Juízo dirimir se ocorreu cobrança de encargos abusivos a 

amparar a tese da inicial, dispensando produção de prova pericial. Razão 

pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do 

Novo Código de Processo Civil. Em face de tratar de matéria de direito 

documental, dispensa a inversão do ônus da prova, considerando a 

existência de todos os elementos para julgamento de plano do feito. 

Inicialmente passo para a análise da prejudicial de mérito referente a 

prescrição. A parte requerida alegou a ocorrência da prescrição, sob 

alegação que a parte autora na presente ação busca pela reparação civil 

por ilícito contratual (art. 186 e 927 C.C), ou ressarcimento por 

enriquecimento sem causa (art. 844, CC), ambos, sujeitos ao prazo 

prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3°, IV, V, do C.C. 

Contudo, entendo que, para o caso em tela o prazo prescricional é de 10 

(dez) anos, visto tratar-se de ação revisional, com pedido cumulativos de 

restituição e devolução de valores, não se tratando sequer de reparação 

civil, advinda de responsabilidade civil, mas si, pretende obter de volta o 

que pagou à maior se acolhida sua tese. Segundo o STJ, às ações 

revisionais de contrato bancário, nas quais se discute a legalidade das 

cláusulas pactuadas, aplica-se a prescrição decenal, prevista pelo art. 

205, CC, o que é o caso em tela. Neste sentido colaciono os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO 

DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

REVISIONAL - PRAZO DECENAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - 

TAXAS DE JUROS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EQUIPARAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o STJ, às ações revisionais de contrato 

bancário, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, 

aplica-se a prescrição decenal, prevista pelo art. 205, CC. 2. 

Verificando-se que os termos do contrato de cartão de crédito consignado 

são claros, sendo perfeitamente possível distingui-lo do contrato de 

empréstimo consignado, não há que se equipararem os juros cobrados em 

uma e outra operação, por possuírem diferentes riscos de inadimplemento, 

pois naquela o banco tem assegurado o desconto automático apenas do 

valor mínimo da fatura mensal, enquanto nesta última há a garantia do 

recebimento da totalidade do valor financiado. 3. Apelação desprovida. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.041026-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, publicação da 

súmula em 12/12/2019). Grifei e negritei APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO ANTERIOR - COISA JULGADA - TRÍPLICE IDENTIDADE - NÃO 

OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DECENAL - TARIFAS - ILEGAIS - 

DECLARAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES - DEVOLUÇÃO - 

POSSIBILIDADE. Não ocorre coisa julgada se, na ação ajuizada 

anteriormente, embora tenha sido entre as mesmas partes, a causa de 

pedir e o pedido não forem os mesmos. A pretensão de restituição dos 

juros remuneratórios incidentes sobre as tarifas declaradas indevidas 

prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil. Se já foi 

reconhecida a nulidade de certas tarifas bancárias, os juros 

remuneratórios que incidiram sobre tais tarifas também devem ser 

restituídos. (TJMG - Apelação Cível. 1.0479.15.006471-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Kildare Carvalho , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, 

publicação da súmula em 08/11/2019). Grifei e negritei. Por outro lado, 

depreende-se na inicial que a pretensão da parte autora é revisão de 

contrato desde 01/01/1992 a 17/04/2012 e a presente ação fora 

distribuída em 10/08/2018, portanto, em parte sua pretensão foi alcançada 

pela prescrição. Apesar da autora sustentar que o prazo prescricional é 

de 20 (vinte) anos, ou que ainda o prazo prescricional está suspenso, em 

razão do ajuizamento da Ação de Prestação de Contas (Processo n. 

0003589-07.2012.8.16.0083 – 1ª Vara Cível da Comarca de Francisco 

Beltrão/PR), não procedem tais afirmações, pois muito embora tenha a 

parte autora pedido revisão de contratos entre o período de 01/01/1992 

até 17/04/2012, os contratos colacionados nos autos são apenas dos 

anos de 2009 à 2012, como acima enfatizado, operando-se para o caso 

em tela a prescrição decenal. Ademais, pela perícia acostada pela autora, 

como extratos bancários, somente faz referência dos idos a partir de 

2009, por certo, anos anteriores foram afetados pela prescrição. Assim, a 
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presente ação somente será revisados contratos efetivados com a parte 

requerida a partir de 10/08/2008. Desta forma, não há que se falar em 

prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do art. 206, §3°, IV, 

V, do C.C, como pretendido pela parte requerida, tão pouco, que seja a 

prescrição aplicada ao caso em tela de 20 (vinte) anos, como postulado 

pela autora. Quanto à inépcia da inicial, em razão da parte requerida não 

ter cumprido com os requisitos do art. 322, §1°, do CPC, também entendo 

que não merece guarida. Nota-se no bojo da inicial que a parte autora 

pretende a revisão do contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente. 

Ainda sustentou que a Instituição Financeira disponibilizou limite de crédito, 

denominado de Conta Empréstimo, e pela utilização foi cobrado juros 

debitando-se mensalmente, com a incidência de novos juros com juros 

anteriormente já embutidos. Ou seja, não há que se falar em inépcia da 

inicial, tendo em vista que a parte autora demostrou a sua pretensão com 

a presente ação. Ademais a própria parte requerida colacionou nos autos 

os contratos que foram apresentados na Ação de Prestação de Contas, 

que hoje se requer a revisão dos mesmos pela parte autora. Portanto, não 

acolha a referida preliminar de inépcia da inicial. A parte autora informou 

nos autos que, anteriormente ao ajuizamento da presente ação ajuizou 

perante a 2ª Vara Cível de Franscisco Beltrão – PR, a Ação de Prestação 

de Contas (Processo nº 0003587-37.2012.8.16.0083), referente à mesma 

conta corrente informada nos presentes autos (Agência 1433 e Conta 

Corrente 36044-1). Aduziu que na referida ação ficou decidido que não 

seria possível revisar os lançamentos efetuados na conta corrente do 

autor, relativas às contratações efetivadas e que deveriam às pretensões 

revisionais serem ventiladas em ação própria, conforme feito pela parte 

autora, com o ajuizamento da presente ação. Pois bem. Os contratos 

acostados nos autos demonstram a relação comercial entre as partes e 

fundamentos para análise da ocorrência ou não de encargos abusivos, 

sendo que no id. 16973941 juntou-se:(Proposta de Abertura de Conta 

Universal Itaú PJ e de Contratação de Produtos e Serviços); no id. 

16973943: (Contrato n. 56714170 – Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo para Capital de Giro – Giropré – DS – Parcelas Iguais/Flex); no 

id. 16973944: (Proposta de Renegociação de Dívida Pagamento 

Parcelado), no id. 16973946: (Cédula de Crédito Bancário – Abertura de 

Crédito em Conta Corrente – LIS Limite Itaú para saque PJ – Pré) e no id. 

16973947 (Extratos Bancários). Assim, para não haver dispersão o 

pedido da parte autora foi em síntese: a) a presente ação tem como objeto 

a anulação de cláusula contratual que de forma implícita permitiu a 

capitalização mensal composta de juros e cobrança de juros acima da 

taxa média de mercado, sobre o contrato de Abertura de Crédito em Conta 

Corrente, objeto da presente ação; b) b) A condenação do banco ora 

requerido à restituição dos valores dos juros cobrados a maior, em vista 

da indevida capitalização composta de juros mensalmente e cobrança de 

juros acima da taxa média de mercado, nos termos da sumula 530 e 539 

do STJ. c) c) A condenação do Banco Requerido a devolver ao 

Requerente os lançamentos efetuados na conta corrente sem causa, 

origem ou autorização, nos termos da sumula 44 do TJ/PR. Assim, com a 

propositura da ação de prestação de contas da mesma conta corrente, 

houve a interrupção do prazo de prescrição, deve a instituição financeira 

ser condenada a restituir ao autor os valores Analisando inicialmente a 

Proposta de Abertura de Conta Universal Itaú PJ e de Contratação de 

Produtos e Serviços (id. 16973941), verifico que ali não houve avença de 

taxa de juros ou capitalização, apenas trata-se de documento assinado 

pela parte autora onde constam os seus dados e os produtos a serem 

ofertados pela Instituição Financeira, o qual foi regularmente anuído pela 

parte autora. Pelo extrato de sua conta corrente acostado nos autos, 

denota-se que não ocorreu nenhum lançamento sem causa ou não 

autorizado pela parte autora, seja nos contrato, como na proposta de 

abertura de conta corrente, restando prejudicada a pretensão. Vejam que 

além de autorizados pela parte autora são os previstos como legais pelo 

Banco Central do Brasil. O Contrato n. 56714170 (Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo para Capital de Giro – Giropré – DS – Parcelas 

Iguais/Flex), contido ao id. 16973943 trata-se de crédito disponível à parte 

autora, onde fora avençado que as parcelas do aludido empréstimo seriam 

debitados na conta corrente da parte autora (Agência 1433 e Conta 

Corrente 36044-1). Ficou avençado a cobrança de juros remuneratórios 

no percentual de 5,70% a.m (item 1.11) e 94,49% (item 1.11.2) ao ano, isto 

em 05.08.2009, quando a taxa média do Banco Central especificava o 

percentual de não suplantava 2,5% ao mês, restando evidenciado o 

abuso. Da mesma forma em relação à Cédula de Crédito Bancário 

Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para saque PJ – 

Pré)- id. 16973946, também com os descontos das parcelas em débito em 

conta corrente (Agência 1433 e Conta Corrente 36044-1), pois ali os juros 

remuneratórios aplicados foram de 8,59% (item 1.7.1) a.m e 168,83% (item 

1.7.2) ao ano. Apesar da Instituição Financeira renegociar este último 

contrato - Contrato n. 812832814, aplicando taxa de juros regular de 

2,50% ao mês, a dívida adveio de um contrato abusivo, devendo efetivar o 

recálculo aplicando a taxa de juros aqui definida, desde a sua origem. 

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar 

demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser 

reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 

1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios 

praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser 

limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. Ora, não se pode achar 

dentro da normalidade as taxas dos aludidos contratos de 5,70% a.m e 

94,49% ao ano (Contrato – id. 16973943) e de 8,59% a.m e 168,83% ao 

ano (Contrato – id. 16973946). No caso deverá incidir a taxa média de 

mercado para operações desta natureza que valiam em média no patamar 

de 2,50% ao mês. Em relação à alegação da indevida cobrança de 

capitalização de juros a mesma é permitida, quando avençado pelas 

partes ou quando a taxa de juros anual for superior a mensal, no contrato 

firmado, que é o caso em tela. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso 

repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o 

assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade 

inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros 

em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. No caso dos autos, tanto na Cédula de Crédito 

Bancário Empréstimo para Capital de Giro – Giropré – DS – Parcelas 

Iguais/Flex (id. 16973943), na Cédula de Crédito Bancário Abertura de 

Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para saque PJ – Pré)- id. 

16973946 como na renegociação ficou expressamente estipulada a 

incidência da cobrança da capitalização, contudo, de forma mensal, 

conforme se verifica respectivamente nos itens 1.11.3 e 1.7.3, devendo 

ser mantida. Consigno que, ficou estipulado nos contratos revisados nos 

autos (Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro – 

Giropré – DS – Parcelas Iguais/Flex - id. 16973943) e (Cédula de Crédito 

Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para 

saque PJ – Pré)- id. 16973946), que os pagamentos das parcelas dos 

aludidos contratos, seriam efetivados mensalmente, mediante débito na 

conta bancária da parte autora (Agência 1433 e Conta Corrente 36044-1), 

conforme se verifica respectivamente no item 4 e item 5. Desta forma, 

deverá o requerido moldar o débito proveniente dos contratos originários, 

desde sua origem, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou pago, 

para fazer incidir nos contratos aqui revisados. Na liquidação do julgado, 

havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos 

contratos pelo saldo não liquidado. Ao contrário, fica extinta a obrigação e 

em havendo saldo remanescente em favor do autor, faculto a restituição 

de forma simples e atualizada. Em que pese à parte autora colacionar nos 

autos Laudo Pericial (id. 14666103 / id. 14665713), não prevalece o valor 

ali postos, pelas razões acima e a liquidação dos contratos deverá ser 

efetivado após o trânsito em julgado se confirmada a alteração dos 

encargos aqui realizados. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação 

Revisional de Conta Corrente c/c Repetição de Indébito e ACOLHO EM 

PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo 

Código de Processo Civil, para alterar os contratos revisados na presente 

ação (1- Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro – 

Giropré – DS – Parcelas Iguais/Flex - id. 16973943 e 2- Cédula de Crédito 

Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Limite Itaú para 

saque PJ – Pré)- id. 16973946), aplicando-se juros remuneratórios a 

2,50% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme contratado, desde a 

origem. Deverá permanecer a taxa de juros da renegociação do contrato, 

mas deverá ser alterado o valor do débito ali apontado, em face da 

alteração da taxa de juros do contrato originário. Havendo comprovação 

de pagamento à maior, determino a restituição de forma simples e 
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atualizada, desde a data da cobrança. Considerando que a parte autora 

decaiu da parte menos, condeno o requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) 

da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, nada 

sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 09.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059445-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MARIANO GARCIA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.2020

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048490-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-O (ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Volkswagen S.A., devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Kleber Ferreira Ribeiro, objetivando a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, sob o n.º 

0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o requerido está 

inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das parcelas desde 

7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Instruiu seu pedido 

com documentos de ids. Núm. 25477165 - Pág. 1 / Núm. 25477175 - Pág. 

1. A liminar foi concedida no id. Núm. 25526479 - Pág. 1, sendo 

devidamente cumprida no id. Núm. 25979611 - Pág. 2 / Pág. 3, com citação 

da parte requerida no id. Núm. 25979611 - Pág. 3. A parte requerida 

apresentou contestação no id. Núm. 26531152 - Pág. 1 / Pág. 28. 

Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fez 

uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou sobre a ausência de 

apresentação da cédula de crédito original. Asseverou sobre 

descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos 

contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão contratual de 

sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da cobrança das 

tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de despesas do eminente. 

Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do seguro de proteção 

financeira. Requereu a repetição do indébito. Sustentou sobre a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus 

da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Juntou documentos nos ids. Núm. 26531153 - Pág. 1/ Núm. 

26531166 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, contra de Kleber Ferreira Ribeiro, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente de um Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens, sob o n.º 0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o 

requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das 

parcelas desde 7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Por 

seu turno, o requerido inicialmente requereu a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Fez uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou 

sobre a ausência de apresentação da cédula de crédito original. 

Asseverou sobre descaracterização da mora em razão da abusividade 

dos encargos contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão 

contratual de sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da 

cobrança das tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de 

despesas do eminente. Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do 

seguro de proteção financeira. Requereu a repetição do indébito. 

Sustentou sobre a aplicabilidade do código de defesa do consumidor e a 

inversão do ônus da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Considerando que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto as 

matérias elencadas são de direito e de cunho documental, estando o 

processo apto para julgamento, sendo desnecessário produção de outras 

provas. Inicialmente, no caso, há impossibilidade de conceder a Justiça 

Gratuita, considerando que a parte requerida não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizado de seus rendimentos e/ou 

apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. 

Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas partes, conforme 

documentos que instruem a inicial, não há como inferir ser o referido pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Passo a análise da preliminar suscitada de 

ausência de apresentação da cédula de crédito original, descabido tal 

pretensão, pois é desnecessária a apresentação do contrato em seu 

original. A cópia do contrato constante no id. Núm. 25477169 - Pág. 1 é 

documento hábil a instruir a presente ação de cobrança, não havendo 

necessidade de se determinar a apresentação do original do referido. A 

não ser que seja contestada a sua autenticidade, o que não ocorreu nos 

autos. As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário para aquisição de 

bem, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Compulsando os autos e o contrato firmado pelas partes, 

patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi concedida 

a liminar para apreensão do bem. Em vista do julgamento referente às 

tarifas referente registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, já houve pronunciamento das matérias ali 

afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), 

inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e 

“ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. A 

despesa de avaliação do bem ficou determinada sua validade, bem como, 

da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, 

ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Despesas do Eminente Com relação à 

ilegalidade na cobrança da tarifa referente às despesas do eminente no 

valor R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), não merece guarida, posto que, somente são indevidos quando 

não avençados e cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em 

tela, conforme se verifica no quadro 4 – especificações gerais do crédito 

consolidadas (id. Núm. 25477169 – Pág. 2), devendo prevalecer. Tarifa de 

Cadastro No que tange à tarifa de cadastro, em decisão no Recurso 

Especial 1.251.331 – RS ficou decidido que permanece válida a referida, 

quando expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da 

assinatura do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação 
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nesse sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a 

decisão proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (Certidão da decisão 

proferida no REsp 1.251.331 – RS, STJ) Negritei. JUROS 

REMUNERATÓRIOS Percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros 

pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros 

mensal 2,03% ao mês e anual de 27,27% ao ano. Não havendo reparo. Já 

há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo 

as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer. 

Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada 

no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento este do próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

cobrados no contrato. SEGURO No tocante ao seguro foi devidamente 

descrito no quadro 4 – especificações gerais do crédito consolidadas (id. 

Núm. 25477169 – Pág. 2). Tem-se que o requerente teve ciência do 

seguro e anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Com relação 

ao cabimento da capitalização de juros, em decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), 

dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a 

celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a 

matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 

31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de 

juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Negritei. Assim, na Cédula 

discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. REPETIÇÃO DO INDÉBITO Por sua vez, fica inviável a repetição 

de indébito, considerando que o autor não pagou valores a maior. De outra 

banda, não persistem os argumentos iniciais para obstar a inclusão do 

nome do autor em bancos de dados restritivos, pois em caso de 

inadimplência é devida a inclusão. Assim, a parte autora não cumprindo o 

contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus encargos e a 

restrição cadastral. No caso, a restrição cadastral, quando há 

inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que mais dos 

autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c/c 

Decreto Lei n.º 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio 

e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. 

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando intimado o requerido para comprovar o pagamento 

voluntário, em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048490-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER FERREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARIO GOMES MUNIZ OAB - MT15072-O (ADVOGADO(A))

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Volkswagen S.A., devidamente qualificado nos autos 

ingressou com a presente Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, contra Kleber Ferreira Ribeiro, objetivando a concessão de liminar, 

para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a 

medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, sob o n.º 

0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o requerido está 

inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das parcelas desde 

7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Instruiu seu pedido 

com documentos de ids. Núm. 25477165 - Pág. 1 / Núm. 25477175 - Pág. 

1. A liminar foi concedida no id. Núm. 25526479 - Pág. 1, sendo 

devidamente cumprida no id. Núm. 25979611 - Pág. 2 / Pág. 3, com citação 

da parte requerida no id. Núm. 25979611 - Pág. 3. A parte requerida 

apresentou contestação no id. Núm. 26531152 - Pág. 1 / Pág. 28. 

Inicialmente requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Fez 

uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou sobre a ausência de 

apresentação da cédula de crédito original. Asseverou sobre 

descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos 

contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão contratual de 

sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da cobrança das 

tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de despesas do eminente. 

Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do seguro de proteção 

financeira. Requereu a repetição do indébito. Sustentou sobre a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus 

da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Juntou documentos nos ids. Núm. 26531153 - Pág. 1/ Núm. 

26531166 - Pág. 1. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar, contra de Kleber Ferreira Ribeiro, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente de um Contrato de Financiamento para Aquisição de 

Bens, sob o n.º 0000038374104, celebrado em 2017. Alega que o 

requerido está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das 

parcelas desde 7/5/2019, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência do pedido contido na inicial. Por 

seu turno, o requerido inicialmente requereu a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Fez uma síntese dos fatos. Preliminarmente, sustentou 

sobre a ausência de apresentação da cédula de crédito original. 

Asseverou sobre descaracterização da mora em razão da abusividade 

dos encargos contratuais. Elucidou sobre a inexistência de previsão 

contratual de sistema de amortização. Afirmou sobre a ilegalidade da 

cobrança das tarifas administrativas - taxa de cadastro e taxa de 

despesas do eminente. Aduziu sobre a ilegalidade na contratação do 

seguro de proteção financeira. Requereu a repetição do indébito. 

Sustentou sobre a aplicabilidade do código de defesa do consumidor e a 

inversão do ônus da prova. Pugnou pela retirada do nome dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Considerando que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e este encontra nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. É dispensável a inversão do ônus da prova, porquanto as 

matérias elencadas são de direito e de cunho documental, estando o 
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processo apto para julgamento, sendo desnecessário produção de outras 

provas. Inicialmente, no caso, há impossibilidade de conceder a Justiça 

Gratuita, considerando que a parte requerida não fez comprovação da 

necessidade, como apresentação atualizado de seus rendimentos e/ou 

apresentação de sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. 

Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas partes, conforme 

documentos que instruem a inicial, não há como inferir ser o referido pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Passo a análise da preliminar suscitada de 

ausência de apresentação da cédula de crédito original, descabido tal 

pretensão, pois é desnecessária a apresentação do contrato em seu 

original. A cópia do contrato constante no id. Núm. 25477169 - Pág. 1 é 

documento hábil a instruir a presente ação de cobrança, não havendo 

necessidade de se determinar a apresentação do original do referido. A 

não ser que seja contestada a sua autenticidade, o que não ocorreu nos 

autos. As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário para aquisição de 

bem, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado 

na inicial. Compulsando os autos e o contrato firmado pelas partes, 

patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi concedida 

a liminar para apreensão do bem. Em vista do julgamento referente às 

tarifas referente registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, já houve pronunciamento das matérias ali 

afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), 

inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e 

“ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. A 

despesa de avaliação do bem ficou determinada sua validade, bem como, 

da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, 

ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Despesas do Eminente Com relação à 

ilegalidade na cobrança da tarifa referente às despesas do eminente no 

valor R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), não merece guarida, posto que, somente são indevidos quando 

não avençados e cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em 

tela, conforme se verifica no quadro 4 – especificações gerais do crédito 

consolidadas (id. Núm. 25477169 – Pág. 2), devendo prevalecer. Tarifa de 

Cadastro No que tange à tarifa de cadastro, em decisão no Recurso 

Especial 1.251.331 – RS ficou decidido que permanece válida a referida, 

quando expressamente tipificada no contrato. Assim, como no ato da 

assinatura do início do relacionamento entre as partes houve a pactuação 

nesse sentido deverá ser mantida a referida tarifa, senão vejamos a 

decisão proferida: “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (Certidão da decisão 

proferida no REsp 1.251.331 – RS, STJ) Negritei. JUROS 

REMUNERATÓRIOS Percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros 

pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento da parte autora no qual as partes pactuaram a taxa de juros 

mensal 2,03% ao mês e anual de 27,27% ao ano. Não havendo reparo. Já 

há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a 

limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser 

desconsiderado, salvo se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo 

as taxas pré-fixadas não violam disposição legal, devendo prevalecer. 

Ainda, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada 

no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, 

posicionamento este do próprio STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios 

cobrados no contrato. SEGURO No tocante ao seguro foi devidamente 

descrito no quadro 4 – especificações gerais do crédito consolidadas (id. 

Núm. 25477169 – Pág. 2). Tem-se que o requerente teve ciência do 

seguro e anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Com relação 

ao cabimento da capitalização de juros, em decisão do Superior Tribunal 

de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), 

dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal sobre a 

celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a 

matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a capitalização de juros 

com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 

31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de 

juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Negritei. Assim, na Cédula 

discutida verifica-se que a taxa de juros é superior ao duodécuplo da 

mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. REPETIÇÃO DO INDÉBITO Por sua vez, fica inviável a repetição 

de indébito, considerando que o autor não pagou valores a maior. De outra 

banda, não persistem os argumentos iniciais para obstar a inclusão do 

nome do autor em bancos de dados restritivos, pois em caso de 

inadimplência é devida a inclusão. Assim, a parte autora não cumprindo o 

contrato como avençado, estará sujeita a incidência de seus encargos e a 

restrição cadastral. No caso, a restrição cadastral, quando há 

inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o requerido do 

exercício regular de direito. É patente, que no caso, tem aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e 

súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que mais dos 

autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c/c 

Decreto Lei n.º 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio 

e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a 

venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. 

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à 

transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a 

eles trazidos. Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, ficando intimado o requerido para comprovar o pagamento 

voluntário, em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de 

dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051619-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITH ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA OAB - MT24025/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Judith Rosa de Sousa, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisão de Cláusula Contratual c/c 

Declaratória de Inexistência de Dívida c/c repetição do indébito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada contra Banco BMG 

S/A. Sustentou a parte autora que estava bastante insatisfeita com o seu 

pagamento do INSS devidos aos descontos em sua aposentadoria, e que, 

foi buscar um extrato de empréstimos consignados no INSS e com ajuda 

de seu filho tomou conhecimento dos descontos com empréstimos e de 

RMC. Afirma que os descontos efetivados em seu benefício não foram 

autorizados e não concorda em continuar a pagá-los. Asseverou que 

nunca obteve cartão de crédito e nunca solicitou, e que, os seus 

empréstimos consignados caem direto na folha de pagamento do INSS e 

que paga o equivalente a 5% do limite disponibilizado no cartão de crédito 

de empréstimo sobre RMC, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos). Pretende a concessão da tutela provisória antecipada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1491 de 2237



para que a parte requerida suspenda os descontos efetivados em seu 

benefício, referente ao valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos). Requereu a gratuidade da justiça, a prioridade de 

tramitação do feito por ser pessoa idosa e a concessão da inversão do 

ônus da prova. Pugnou pela condenação da parte requerida em danos 

morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como, seja 

ressarcida, a título de danos materiais das parcelas dos empréstimos por 

RMC, e, em dobro, no valor de R$ 1.596,80 (um mil e quinhentos e noventa 

e seis reais e oitenta centavos), nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do CDC. Juntou documentos ao id. Num. 25927576 - Pág. 1/ Num. 

25927587 - Pág. 2. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos ao id. 

26017373, bem como, foi determinada a prioridade de tramitação do feito 

por tratar de pessoa idosa. Na mesma decisão foi indeferida a tutela de 

urgência. A parte requerida veio aos autos no id. 26407716 e requereu a 

juntada de documentos ao id. Num. 26407720 - Pág. 1/ Num. 26407723 - 

Pág. 26. Em resposta o requerido apresentou contestação (id.26408159), 

fez uma síntese da inicial. Alegou em sede de prejudicial de mérito a 

ocorrência da prescrição, visto que a pretensão autoral encontra-se 

sepultada pela prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil, §3º, 

do C.C, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a 

pretensão de reparação civil. No mérito, afirmou que a parte autora firmou 

um contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.0553.2964.4115, 

conta cartão nº. 73404, sendo liberado o valor de R$ 1.387,00 com 

reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo de 

R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Asseverou que, 

apesar da parte autora sustentar não ter solicitado o contrato de cartão de 

crédito, a mesma efetuou saques e que foram depositados em sua conta. 

Defendeu inexistir danos morais a serem indenizados, contudo, em caso 

de ser a Instituição Financeira condenada requereu seja arbitrado com 

cautela o valor da condenação. Elucidou a inexistência de danos materiais, 

bem como a impossibilidade de repetição de indébito em dobro. Sustentou 

que houve valores liberados em benefício à parte autora, e que, em caso 

de eventual procedência do pedido da inicial deverá a parte autora ser 

intimada para devolver os valores que lhe foi creditado. Juntou 

documentos aos ids. Num. 26408160 - Pág. 1/Num. 26408170 - Pág. 1. A 

parte requerente apresentou réplica à contestação (id. 26788273) e 

ratificou os termos da inicial rogando por sua procedência. A parte 

requerida em seguida requereu ao id. 26872848 a juntada de documentos 

para a comprovação da relação jurídica existente entre as partes. Juntou 

documentos ao id. 26872850-Pág.1/ id. 27475912. A parte autora, por sua 

vez, impugnou os referidos documentos ao id. 27493634. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Revisão de Cláusula Contratual c/c Declaratória de 

Inexistência de Dívida c/c repetição do indébito c/c Indenização por Danos 

Morais c/c Tutela Antecipada contra Banco BMG S/A. Em síntese afirma a 

parte requerente que os descontos efetivados em seu benefício, no valor 

de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), inexiste 

autorização para tal desconto e que não concorda em continuar a 

pagá-los. Pretende a concessão da tutela provisória antecipada para que 

a parte requerida suspenda os descontos efetivados em seu benefício, 

referente ao valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos). Requereu a gratuidade da justiça, a prioridade de tramitação do 

feito por ser pessoa idosa e a concessão da inversão do ônus da prova. 

Pugnou pela condenação da parte requerida em danos morais na 

importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como, seja ressarcida, 

a título de danos materiais das parcelas dos empréstimos por RMC, e, em 

dobro, no valor de R$ 1.596,80 (um mil e quinhentos e noventa e seis reais 

e oitenta centavos). O requerido, em sede de prejudicial de mérito arguiu a 

ocorrência da prescrição, visto que a pretensão autoral encontra-se 

sepultada pela prescrição, nos termos do artigo 205 do Código Civil, §3º, 

do C.C, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos para a 

pretensão de reparação civil. No mérito, afirmou que a parte autora firmou 

um contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.0553.2964.4115, 

conta cartão nº. 73404, sendo liberado o valor de R$ 1.387,00 (um mil 

trezentos e oitenta e sete reais), com reserva de margem consignável 

(RMC) para pagamento do valor mínimo de R$ 49,90 (quarenta e nove 

reais e noventa centavos). Asseverou que, apesar da parte autora 

sustentar não ter solicitado o contrato de cartão de crédito, a mesma 

efetuou saques e que foram depositados valores, em sua conta. 

Defendeu inexistir danos morais a serem indenizados, contudo, em caso 

de ser a Instituição Financeira condenada requer seja arbitrado com 

cautela o valor da condenação. Elucidou a inexistência de danos materiais, 

bem como a impossibilidade de repetição de indébito em dobro. Sustentou 

que houve valores liberados em benefício à parte autora, e que, em caso 

de eventual procedência do pedido da inicial deverá a parte autora ser 

intimada para devolver os valores que lhe foram creditados. Compulsando 

os autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o 

feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a 

matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram 

nos autos, ainda, a própria parte requerente enfatizou sobre o julgamento 

antecipado da lide, estando o processo pronto para receber decisão, 

razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 

355, I do Novo Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser 

dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, como se trata de 

matéria de direito com prova documental, já estão nos autos os elementos 

de convicção deste Juízo, cabendo julgado da ação. Primeiramente, passo 

a análise da prejudicial de mérito. A parte requerida sustenta a ocorrência 

da prescrição da pretensão da parte autora, nos termos do artigo 205 do 

Código Civil, §3º, do C.C, que estabelece o prazo prescricional de 03 (três) 

anos para a pretensão de reparação civil, visto que a parte autora realizou 

o saque, objeto da lide, em 10/03/2016, passando-se assim, mais de 03 

(três) anos. Contudo a tese da parte requerida, não se sustenta. Podemos 

perceber que, o contrato firmado entre as partes trata-se de Adesão ao 

Cartão de Crédito, onde não ficou pactuado o vencimento final das 

parcelas, sendo que, a contagem do prazo prescricional, se inicia no 

momento do vencimento da última parcela. E, mesmo que o saque tenha 

ocorrido em 10/03/2016, os descontos das parcelas alusivos ao referido 

empréstimo estão sendo efetivados no benefício da parte autora, como 

sustentado por ela, sendo esta a razão de ter ajuizado a presente ação. 

Como no caso em tela, trata-se de contrato onde os descontos ainda 

permanecem sendo descontadas no benefício da parte autora, não há que 

se falar em prescrição, visto que até o momento não se findou o contrato. 

Ademais, a pretensão da autora não é apenas indenização, como 

enfatizado pelo requerido. Portanto, rejeito a referida preliminar. Cumpre 

esclarecer que a parte autora insurge-se na inicial, com o valor de R$ 

49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) descontado em seu 

benefício, que não autorizou e não concorda em continuar pagando para a 

parte requerida. A parte requerida, por sua vez, colacionou ao id. 

26872850, o contrato firmado entre as partes “Termo de Adesão Cartão 

de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha 

de Pagamento”, onde ali consta a importância de R$ 43,90 (quarenta e três 

reais e noventa centavos), como sendo o valor mínimo indicado para 

desconto no benefício da parte autora. Apesar da parte autora questinar a 

fase da juntada do contrato, não se sustenta, pois tal documento traz a 

verdade real para julgamento do feito. Caso não tivesse sido juntado, este 

Juízo converteria o julgamento em diligência para o requerido acostar nos 

autos. De outra banda, apesar da requerente afirmar que está ilegível, não 

corresponde com a realidade, pois dá para entender perfeitamente, o 

acordado. Não é só, podemos verificar através dos TEDs colacionados 

nos autos, respectivamente ao id. 26408169 e id. 26408170, que a parte 

autora se beneficiou dos valores que lhe foi creditado, sendo um na 

importância de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) e o outro de R$ 

205,90 (duzentos e cinco reais e noventa centavos). Oportuno esclarecer 

que, a somatória dos valores acima perfaz o total de R$ 1.255,90 (um mil 

duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), muito embora 

tenha a parte requerida indicado que foi liberado o valor de R$ 1.387,00 

(um mil trezentos e oitenta e sete reais), na realidade, a importância exata 

é a constante através dos comprovantes de transferências colacionados 

nos autos (id. 26408169 e id. 26408170). A parte autora, por sua vez, em 

momento algum nega o recebimento das importâncias que lhe foram 

creditadas, e sequer trouxe aos autos, elementos e fundamentos a 

desconstituir a referida utilização. Consigno que, a parte autora declarou 

que ouviu a leitura da Ficha Cadastral e da Autorização para Descontos 

nos Benefícios Previdenciários, do contrato objeto da lide, pois colocou a 

sua impressão digital no documento no ato da contratação, conforme se 

verifica no item XII “Declaração Analfabeto ou Impedimento de Assinar” (id. 

26872850-Pág.4). Ainda consta de forma expressa, na Cláusula VIII (id. 

23744316-Pág.2), a forma que ocorreria os descontos mensais a serem 

efetivados na remuneração da parte requerente, correspondente ao valor 

mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. Ou 

seja, não há que se falar em inexistência de débito, como pretendido pela 

parte requerente, uma fez que ela contratou e se beneficiou do valor 

oriundo da referida contratação, através de saque solicitado, ou tele 

saque. Ressalto que a parte requerente anuiu à autorização de desconto 
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mensal em sua remuneração para pagamento correspondente ao mínimo 

da fatura do cartão de crédito. Não há que se falar em repetição de 

indébito, visto que não comprovado pagamento a maior. Ademais, nos 

termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo 

consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o 

que não é o caso dos autos. Quanto aos danos morais, vale ressaltar que 

não configurado dano ou ofensa a direito de personalidade que justifique o 

pagamento da indenização. Somente é cabível a indenização, quando 

restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código 

Civil Brasileiro), entretanto, não ocorreu no caso em estudo. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Revisão de Cláusula Contratual c/c 

Declaratória de Inexistência de Dívida c/c repetição do indébito c/c 

Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada e NÃO ACOLHO o 

pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Considerando que a autora é beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a do pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 10.01.20

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059517-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE NARCI DA SILVA PASCHOIOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.01.20

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0056743-70.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT8244-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0056743-70.2013.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001897-07.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

ROSALVO PINTO BRANDAO OAB - MT2255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDECIR ERRERA OAB - MT3365-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001897-07.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0000227-21.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL OAB - MT2838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZANEIDE FELISBERTO (EXECUTADO)

JORDELINO RANGEL SOARES FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT10144-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0000227-21.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0034219-50.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN RENATA SABINO PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

POSTO 31 DE MARCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))
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Certifico que o Processo nº 0034219-50.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011459-15.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NABBS JUNIOR DA SILVA (EXECUTADO)

ALBECY ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011459-15.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0022542-86.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDAL DA FONSECA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES OAB - MT1-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0022542-86.2012.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0011270-95.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J: J. GASPAR - ME (EXECUTADO)

JOACI JOSE GASPAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLAN CARDOSO DE ARRUDA OAB - MT13565-O (ADVOGADO(A))

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0011270-95.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0033762-13.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SILVA COSTA (EXECUTADO)

R. OLIVEIRA GUELERE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033762-13.2014.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001894-08.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001894-08.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0023681-73.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO SPENTHOF (EXECUTADO)

SPENTHOF & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0023681-73.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001080-64.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAISY APARECIDA TESSARO OAB - MT2441-O (ADVOGADO(A))

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE SAMPAIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA CLAUDIA GOMES DA ROSA OAB - MT4422-O (ADVOGADO(A))

AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO OAB - MT4408-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0001080-64.1998.8.11.0041 – Classe: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010131-74.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE FUMIS FARIA OAB - SP225241-O (ADVOGADO(A))

MARCIO AYRES DE OLIVEIRA OAB - PR32504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE SOUZA GARCIA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010131-74.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0017768-47.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FREITAS RIBAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017768-47.2011.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA

Processo Número: 0002188-35.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0002188-35.2015.8.11.0041 – Classe: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, e distribuído automaticamente no sistema PJE, nos 

termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO

Processo Número: 0024086-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

DIRCEU VALENTIM MARTINELLI OAB - 146.255.209-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS16956-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN OAB - MS3556-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0024086-07.2015.8.11.0041 – Classe: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, e dist r ibuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060659-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR BRITO DE SAO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060659-85.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ADEMAR BRITO DE SAO 

PEDRO REQUERIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos etc. À parte autora para que apresente, em 10 

(dez) dias, cópias da sua carteira de trabalho, das últimas declarações de 

rendas à Receita Federal e dos contracheques relativos aos últimos 03 

(três) meses, bem como certidões expedidas pelo Detran e pelos Cartórios 

de Registro de Imóveis locais, para que seja analisado o pedido de 

assistência judiciária, sob pena de indeferimento. Intime-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059383-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1059383-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A RÉU: LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - ME Vistos, etc. CITE-SE o 

réu na forma do art. 335, III, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Considerando que nesta Unidade Judiciária, no que 

diz respeito aos processos que envolvem Instituição Bancária em Geral, 

as conciliações representam um percentual baixíssimo, bem como de zero, 

antevendo-se clara inutilidade na designação da audiência prevista no art. 

334, caput, do CPC, sendo sua designação um ato processual que na 

verdade contraria os princípios da celeridade e economia processual, 

razão porque deixo de designar tal audiência. Ressalto, todavia, que caso 

haja interesse pelas partes na realização do ato, nada impede que seja 

posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1058666-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (RÉU)

RICARDO GABRIEL DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058666-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, RICARDO GABRIEL DE 

SOUZA Vistos etc. A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado 

pela parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

parte demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na 

hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). 

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060674-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060674-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SONIA REGINA 

ALVES DA SILVA RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Analisando a 

inicial, verifico que a parte autora não recolheu as custas judicias e 

requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, contudo, não 

apresentou documento que demostre a sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais. Desta feita, ante a ausência de demonstração 

pelo autor da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos 

termos do § 2º do art. 99 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a alegada insuficiência, com a 

juntada de comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, ou 

recolher as custas judiciais, sob pena de decorrido o prazo, sem a devida 

providência, ensejar no indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Após, 

com ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos para pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026873-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MAZON (EXECUTADO)

DECOR HOME COMERCIO E IMPORTACAO DE DECORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026873-50.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: DECOR HOME COMERCIO E IMPORTACAO DE 

DECORACOES LTDA - ME, ELISANGELA MAZON Vistos etc., EXPEÇA-SE 

o mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de integral 
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pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027069-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE ABRAO DE FREITAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027069-20.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: IVONE ABRAO DE FREITAS PEREIRA Vistos etc., 

Inicialmente, verifico que o processo encontra-se pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 290 do CPC) realize o Autor a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, o 

recolhimento e vinculação das custas processuais, EXPEÇA-SE o 

mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048935-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048935-84.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: CLEVERSON CAMPOS CONTO Vistos etc., 

EXPEÇA-SE o mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de 

título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de 

plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da 

causa, a serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032406-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILVANI SIQUEIRA RONDON ARCANJO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032406-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERFORTE- 

COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES 

FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RÉU: ROSILVANI SIQUEIRA 

RONDON ARCANJO Vistos etc., A prova até aqui produzida evidencia o 

direito afirmado pela parte autora que, no entanto, não possui documentos 

com eficácia de título executivo. Assim, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Conste no mandado, ainda, que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029610-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARTAO BRB S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SOARES COSTA OAB - DF53123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PEDRO ROSA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029610-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CARTAO BRB S/A 

RÉU: ELSON PEDRO ROSA Vistos etc., Inicialmente, verifico que o 

processo encontra-se pendente de vinculação das custas e taxa judicial. 

Por esta razão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 290 do CPC) realize o 

Autor a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049363-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052398-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GICELMA SALES DA SILVA REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1052398-34.2019.8.11.0041 AYMORE - CNPJ: 07.707.650/0001-10 

(REQUERENTE) GICELMA SALES DA SILVA REIS - CPF: 405.449.401-30 

(REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que; De posse do r. mandado 

constatei no PJE que ouve desistência por parte da autora. Assim sendo, 

faço a devolução do r. mandado para seus devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. /MT, 2 de dezembro de 2019. OTAVIO GONCALVES DE 

SOUZA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054187-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MESSIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nao foi possível proceder a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de 

REGINALDO MESSIAS DE SOUZA, tendo em vista, nao ter localizado a 

referida RUA F, NO BAIRRO DOM AQUINO, NESTA CAPITAL; faço a 

devoluçao do mandado para que a parte autora, atualize nos autos, 

endereço do requerido, afim de que seja possível proceder com novas 

diligências. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1050838-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLEUSA SAVARIS POLZL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1050838-57.2019.8.11.0041 – PJE CERTIFICO que, em 

cumprimento ao r. mandado de CUMPRIMENTO DE LIMINAR E CITAÇÃO, de 

posse do mandado procedi da forma que segue: Dirigi-me ao endereço 

descrito no mandado, lá estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

CITAÇÃO E A BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça vestibular 

em face da requerida: ANA CLEUSA SAVARIS POLZL não mais residir no 

endereço a mais de trinta dias, conforme informou o porteiro do 

condomínio. Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Naldo Luiz da Silva Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060789-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. G. P. V. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para depositar diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022409-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DOS SANTOS PAULA (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O AUTOR NO PRAZO DE CINCO DIAS REQUERENDO O QUE 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032954-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INNOVA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011275-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTON MAGALHAES PALOMARES (REQUERIDO)

 

DEPOSITE A PARTE AUTORA DILIGENCIA PARA O SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051789-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL SOBE A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERIDO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006360-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041120-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALIA FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

 

PARA A PARTE CREDORA EM CINCO DIAS MANIFESTAR SOBRE A 

PROPOSTA FEITA PELA PARTE EXECUTADA

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040042-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA COELHO PERROT (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042397-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042397-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO DOS AUTOS EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047001-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOADIR PAULO DAMASCENO (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS MANIFESTAR SOBRE A 

SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020125-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (REU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (REU)

 

- Certifico que, nesta faço a intimação da parte autora/credora no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036059-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1036059-34.2018.8.11.0041 SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 

26.529.420/0001-53 (EXEQUENTE) ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA 

SANTIAGO EIRELI - ME - CNPJ: 24.809.403/0001-44 (EXECUTADO), 

ELIZABETH FONTOURA DE SOUZA SANTIAGO - CPF: 704.302.331-91 

(EXECUTADO) CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao Mandado, 
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decorrido o prazo legal, não foi possível efetuar a Penhora de Bens, em 

virtude de que esta oficial de justiça desconhece quaisquer bens em nome 

da executada. Assim sendo, faço à devolução do Mandado para que a 

Parte Autora indique os bens para uma posterior penhora. O referido é 

verdade e dou fé. /MT, 18 de novembro de 2019. GLADYS PACHECO 

BEZERRA Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027612-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA EM CINCO DIAS REQUERENDO O QUE DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057567-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018467-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018467-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): REINALDO JACOB DE SANTANA 

RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reclamação c/c danos morais promovida por REINALDO JACOB DE 

SANTANA em desfavor de BANCO VOTORANTIN S/A e BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (ID 24290403). Assim, diante da concordância da parte ré 

com o pedido, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018467-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018467-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): REINALDO JACOB DE SANTANA 

RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reclamação c/c danos morais promovida por REINALDO JACOB DE 

SANTANA em desfavor de BANCO VOTORANTIN S/A e BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (ID 24290403). Assim, diante da concordância da parte ré 

com o pedido, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018467-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018467-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): REINALDO JACOB DE SANTANA 

RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A., BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reclamação c/c danos morais promovida por REINALDO JACOB DE 
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SANTANA em desfavor de BANCO VOTORANTIN S/A e BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO, onde houve pedido de desistência da ação formulado pela 

parte autora (ID 24290403). Assim, diante da concordância da parte ré 

com o pedido, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação 

e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Novo Código de Processo 

Civil. Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

estes autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026436-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIPROMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO OAB - MT9246-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO QUE A PARTE DEVEDORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO 

DÉBITO. MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012699-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

 

manifeste o credor sobre o trânsito em julgado do agravo de instrumento, 

no qual, encontra-se pendente o julgamento de embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015488-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

 

Certifico que transitou em julgado a decisão que extingui o processo em 

face do devedor principal TRANSPORTADORA VICO LTDA. Certifico, 

ainda que o devedor CARLOS ALBERTO GUIDOLIN não efetuou o 

pagamento do débito. Manifeste o Credor em cinco dias, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009861-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EMBARGANTE)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EMBARGANTE)

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009861-57.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: FRIOS CENTRO SUL LTDA - 

ME, ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO 

FABIAN DE BRITTES MANTOANI EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos etc. Defiro o petitório retro. Intime-se a embargada para que, em 15 

(quinze) dias, apresente nos autos, os documentos descritos na petição 

de ID 22339180, quais sejam: 1) Extrato bancário integral da empresa 

embargante no período de 17 de junho de 2016 até a presente data; 2) 

Todos os borderôs assinados pelos embargantes a partir de 17 de junho 

de 2016, bem como todos os títulos vinculados aos respectivos borderôs, 

3) Todas as amortizações realizadas desde o dia 17 de junho de 2016 

para pagamento dos valores obtidos através da cédula de crédito 

bancário. Após o decurso de prazo, com ou sem manifestação, ouça-se a 

parte embargante, em 15 (quinze) dias. Oportunamente, tornem conclusos. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033127-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIONE MENDES DE PINHO (REQUERIDO)

 

Analisando os autos verifico que as partes efetuaram um acordo, a parte 

autora dispõe que a parte ré não cumpriu com o acordo e requer 

prosseguimento do feito. Sendo assim, a parte ré a fim de manifestar 

acerca do descumprimento do acordo ID 21258100, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003382-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE CREDORA NO PRAZO LEGAL MANIFESTAR SOBRE A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004355-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038344-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA EDUARDA FERREIRA BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON LUIZ AMARO JUNIOR OAB - SP200129-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038344-34.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNA 

EDUARDA FERREIRA BATISTA Vistos etc. Haja vista a manifestação de id. 

15413539, perde o objeto os embargos de declaração aviados. Intime-se a 

parte requerida para se manifestar em 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido, como já houve sentença transitada em julgado, arquive-se o 

processo. Cumpra-se. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001108-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ROGER DA SILVA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001108-43.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: IGOR ROGER DA SILVA 

PEREIRA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das 

custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. 

No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação 

da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para 

efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, 

consiste em documento com a aptidão para se reputar a parte ré IGOR 

ROGER DA SILVA PEREIRA como devedora da quantia expressada no 

pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, resta 

preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, 

determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da parte 

requerida IGOR ROGER DA SILVA PEREIRA, para consecução no prazo e 

forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou 

oferecimento de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º 

e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001768-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001768-37.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GISLANE APARECIDA 

MOREIRA MAIA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma 

análise inicial, consiste em documento com a aptidão para se reputar a 

parte ré GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA, para consecução 

no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento 

ou oferecimento de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 

1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062190-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1062190-12.2019.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA REU: CICERO JOSE DA PENHA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 
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documento com a aptidão para se reputar a parte ré CICERO JOSE DA 

PENHA como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a 

parte autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do 

artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de 

mandado de pagamento em desfavor da parte requerida CICERO JOSE DA 

PENHA, para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e 

intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000139-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (REU)

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000139-28.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI, RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, 

consiste em documento com a aptidão para se reputar a parte ré APIS 

COMERCIO INFORMATICA EIRELI e outros como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI e outros, para 

consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para 

o pagamento ou oferecimento de embargos, com a advertência do art. 

702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000142-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (REU)

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (REU)

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000142-80.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: A L 

FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME, EDNA CECILIA FERREIRA 

SOARES, SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 

documento com a aptidão para se reputar a parte ré A L FERREIRA 

SOARES-S4 COMUNICACAO - ME e outros (2) como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME e outros 

(2), para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e 

intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062166-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENDRIGO FERREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1062166-81.2019.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA REU: ENDRIGO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 

documento com a aptidão para se reputar a parte ré ENDRIGO FERREIRA 

DA SILVA como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a 

parte autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do 

artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de 

mandado de pagamento em desfavor da parte requerida ENDRIGO 

FERREIRA DA SILVA, para consecução no prazo e forma do art. 701 do 

CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, 

com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000178-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO PAIXAO CARDOSO (REU)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000178-25.2020.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

EDVALDO PAIXAO CARDOSO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade 

do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Observo que a prova escrita trazida com a exordial, em uma 

análise inicial, consiste em documento com a aptidão para se reputar a 

parte ré EDVALDO PAIXAO CARDOSO como devedora da quantia 

expressada no pedido, pontuando a parte autora como credora; com isso, 

resta preenchido o pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim 

sendo, determino a expedição de mandado de pagamento em desfavor da 

parte requerida EDVALDO PAIXAO CARDOSO, para consecução no prazo 

e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou 

oferecimento de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º 

e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1061913-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CESAR LIMA DA SILVA (REU)

JORGE & JORGE LTDA - EPP (REU)

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061913-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JORGE & JORGE LTDA - EPP, MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE 

RIBEIRO, JEFERSON CESAR LIMA DA SILVA Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré JORGE & JORGE LTDA - EPP e outros 

(2) como devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte 

autora como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 

700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida JORGE & JORGE LTDA - EPP e 

outros (2), para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se 

e intime-se para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a 

advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001719-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CARLOS TUSSET ME (REU)

GILBERTO CARLOS TUSSET (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001719-93.2020.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL REU: GILBERTO 

CARLOS TUSSET, GILBERTO CARLOS TUSSET ME Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a 

prova escrita trazida com a exordial, em uma análise inicial, consiste em 

documento com a aptidão para se reputar a parte ré GILBERTO CARLOS 

TUSSET e outros como devedora da quantia expressada no pedido, 

pontuando a parte autora como credora; com isso, resta preenchido o 

pressuposto do artigo 700, inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a 

expedição de mandado de pagamento em desfavor da parte requerida 

GILBERTO CARLOS TUSSET e outros, para consecução no prazo e forma 

do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se para o pagamento ou oferecimento 

de embargos, com a advertência do art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1061907-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIAN ALISSON VITORINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061907-86.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: EDIAN ALISSON VITORINO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Observo que a prova escrita trazida 

com a exordial, em uma análise inicial, consiste em documento com a 

aptidão para se reputar a parte ré EDIAN ALISSON VITORINO como 

devedora da quantia expressada no pedido, pontuando a parte autora 

como credora; com isso, resta preenchido o pressuposto do artigo 700, 

inciso I, do CPC. Assim sendo, determino a expedição de mandado de 

pagamento em desfavor da parte requerida EDIAN ALISSON VITORINO, 

para consecução no prazo e forma do art. 701 do CPC. Cite-se e intime-se 

para o pagamento ou oferecimento de embargos, com a advertência do 

art. 702, caput, e §§ 1º e 2º, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002778-24.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DE LIMA DA COSTA OAB - DF25812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA ANTONIETA GEHRING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AARON DAVID GEHRING OAB - MT12331-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 2 7 7 8 - 2 4 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E X E C U T A D O :  B A N C O R B R A S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXEQUENTE: ANTONIA 

ANTONIETA GEHRING Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e 

ANTONIA ANTONIETA GEHRING para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043030-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA OAB - MS15617 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043030-98.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DOLORES FONSECA 

BERGAMASCO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MARIA DOLORES FONSECA 

BERGAMASCO e BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1048651-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

SALVIANO PEDRO DE SOUZA (EMBARGANTE)

ELOINA BENEDITA DE SOUZA (EMBARGANTE)

ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - EPP (EMBARGANTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048651-76.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: ELOINA BENEDITA DE SOUZA 

- EIRELI - EPP EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ELOINA BENEDITA DE SOUZA - EIRELI - 

EPP e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1021510-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GALDINA CONCEICAO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021510-82.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GALDINA CONCEICAO DO 

CARMO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes GALDINA CONCEICAO DO CARMO e ITAU 

UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031406-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOCELIO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO PAN (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031406-23.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOCELIO LOPES DE SOUZA REU: 

BANCO BMG S.A, BANCO PAN, BANCO DO BRASIL SA, BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes JOCELIO LOPES 

DE SOUZA e BANCO BMG S.A e outros (3) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012498-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE RODRIGUES DA SILVA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSE RODRIGUES DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037080-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037080-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LUIS PINHEIRO DE QUEIROZ e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027226-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE GASPAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ADRIANO DOMINGUES OAB - MT24484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027226-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VICENTE GASPAR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VICENTE GASPAR DA SILVA e BANCO FINASA BMC 

S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046354-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SALLES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046354-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO SALLES DE ALMEIDA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOAO SALLES DE ALMEIDA e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024992-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024992-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA IVANIL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes MARIA IVANIL 

DA SILVA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009762-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SCHILES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009762-24.2017.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO SCHILES REU: AYMORE 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes PEDRO SCHILES 

e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038827-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038827-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AUGUSTO FERREIRA FARIAS 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes AUGUSTO FERREIRA FARIAS e BANCO DAYCOVAL 

S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057266-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAYDES DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057266-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IRAYDES DO AMARAL REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes IRAYDES DO AMARAL e BANCO DO BRASIL S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044823-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044823-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RENATO CARVALHO DOS 

SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RENATO CARVALHO DOS SANTOS e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015015-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILLA BORGES DE LACERDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR OAB - MT2906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015015-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEILLA BORGES DE LACERDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LEILLA BORGES DE LACERDA e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046224-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046224-09.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANA MARIA DE FIGUEIREDO REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ANA MARIA DE FIGUEIREDO e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018462-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018462-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): REINALDO JACOB DE SANTANA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes REINALDO JACOB DE SANTANA e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001135-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: DIOGO DE SOUZA 

GUEDES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e DIOGO DE SOUZA 

GUEDES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013154-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAWRENCE COELHO DE CASTILHO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013154-06.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: LAWRENCE COELHO DE CASTILHO JUNIOR Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e LAWRENCE 

COELHO DE CASTILHO JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002893-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002893-11.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: LAURA REGINA DOMINGOS 

DE PLACIDO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 
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há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO 

e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019039-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISSANDRA MARIA DA SILVA C.ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019039-64.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: MARISSANDRA MARIA DA SILVA 

C.ROSA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MARISSANDRA MARIA DA 

SILVA C.ROSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027667-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027667-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: DANIEL ALVES CAMPOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e 

DANIEL ALVES CAMPOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013520-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MARTINS DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013520-45.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MANOEL MARTINS DIAS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e MANOEL MARTINS DIAS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019962-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMI SAID AMMOURI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019962-90.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO BRADESCO 

DEPRECADO: SAMI SAID AMMOURI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e SAMI SAID AMMOURI para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033169-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO BARBOSA (EXECUTADO)

ANTONIO FONTOURA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033169-88.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOAO PAULO BARBOSA, ANTONIO FONTOURA BARBOSA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes SICREDI CENTRO 

NORTE e JOAO PAULO BARBOSA e outros para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035119-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035119-69.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

ELOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e ELOY COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053727-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABET MOREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE JOVELINA DIAS DE CARVALHO OAB - MT9909-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1053727-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZABET MOREIRA AGUIAR 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ELIZABET MOREIRA AGUIAR e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020348-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES OAB - MS16338 (ADVOGADO(A))

CELICE IVANAGA VELASQUES OAB - MS16595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020348-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EGMAR IVO 

FRANCISCO PERRI BRUNETTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061335-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061335-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA SILVERIA DO 

NASCIMENTO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO e BANCO DO 

BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038995-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO GOMES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038995-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: EVERALDO GOMES NEVES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e EVERALDO GOMES 

NEVES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021019-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR ESTEVES DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021019-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SILMAR ESTEVES DE FREITAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e SILMAR ESTEVES DE FREITAS para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015377-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN LEITE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANER SANDRO CESAR FRANCA OAB - MT19781-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015377-29.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: HERMANN LEITE DE ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 
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que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e HERMANN LEITE DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016421-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - MT18071-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES CASSIANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016421-83.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CERES CASSIANA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CERES CASSIANA DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035921-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

CARLOS JOSE GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035921-04.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CARLOS JOSE GORGES, 

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CARLOS JOSE 

GORGES e outros e ITAU UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030781-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030781-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JANE LIANE 

RODRIGUES VIEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032280-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MARINHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA OAB - MT0021342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032280-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EMERSON MARINHO DA CRUZ 

REU: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes EMERSON MARINHO DA CRUZ e 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036061-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME (REU)

IGOR DE BRITTES MANTOANI (REU)

VILAMIR JOSE MANTOANI (REU)

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036061-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

COMERCIAL MANTOANI LTDA - ME, IGOR DE BRITTES MANTOANI, 

TAYUANA DE BRITTES MANTOANI, VILAMIR JOSE MANTOANI Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e COMERCIAL 

MANTOANI LTDA - ME e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032833-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO GAMBA EIRELI - ME (EXECUTADO)

LUCIANO PEREIRA DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032833-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO GAMBA EIRELI - ME, 

LUCIANO PEREIRA DO CARMO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO 

GAMBA EIRELI - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012696-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CARVALHO CARVIELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012696-18.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CAROLINA CARVALHO CARVIELLI Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CAROLINA 

CARVALHO CARVIELLI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031966-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031966-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ALCEBIADES DA COSTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e ALCEBIADES DA COSTA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017641-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON NEPOMUCENO VIANA 49882171672 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017641-19.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDSON NEPOMUCENO VIANA 49882171672 Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EDSON 

NEPOMUCENO VIANA 49882171672 para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013684-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE (EXECUTADO)

DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013684-10.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO EXECUTADO: DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - 

ME, DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e DANIELA 

ALVES ROMAO LARA LEITE - EIRELI - ME e outros para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037092-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS DALPIAN (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ELSO APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037092-93.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME, 

TOBIAS DALPIAN, ELSO APARECIDO DA CRUZ Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME e outros (2) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002888-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ELIZABETH DE ARAUJO 

LIMA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038771-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (EXECUTADO)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038771-94.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME, ARILSON 

COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID FARES Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025102-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025102-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, PAULO CESAR RAMOS FREIRE, 

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e HIDROSOLO COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e outros 

(2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002231-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAJES PONTUAL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002231-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: LAJES PONTUAL LTDA - EPP Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e LAJES 

PONTUAL LTDA - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005205-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JOSE FIGUEREDO MOSQUEM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005205-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: RODRIGO JOSE FIGUEREDO MOSQUEM Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e RODRIGO JOSE 

FIGUEREDO MOSQUEM para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016539-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016539-59.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038773-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DE HOLANDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038773-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CARMEM LUCIA DE HOLANDA COSTA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e CARMEM LUCIA 

DE HOLANDA COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031780-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA VARGAS CORDEIRO (EXECUTADO)

RAPIDINHO COXIPO TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

KELLY ROSA VARGAS BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031780-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RAPIDINHO COXIPO TRANSPORTES LTDA - ME, KELLY 

ROSA VARGAS BARBOSA, SONIA MARIA VARGAS CORDEIRO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e RAPIDINHO 

COXIPO TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002375-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002375-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO e MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024230-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 4 2 3 0 - 9 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JANAILSON 

AUGUSTO DA SILVA BERNARDO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 
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forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023935-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BARTHALO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023935-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: NELSON WILIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: LEONARDO BARTHALO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes NELSON 

WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e LEONARDO BARTHALO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027406-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SUZE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027406-77.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: RAQUEL SUZE DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e RAQUEL SUZE DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020063-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020063-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO REU: ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO 

GROSSO e ROSENWAL RODRIGUES DOS SANTOS para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001325-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PROENCA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001325-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AMANDA PROENCA DA 

ROCHA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e AMANDA PROENCA 

DA ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 
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requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038409-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038409-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ELIANE LEMES DA ROCHA IDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ELIANE LEMES DA 

ROCHA IDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1015852-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO(A))

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015852-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: G. L. INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI, LUANA CESTARI PENASSO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes G. L. INDUSTRIA 

E COMERCIO EIRELI e outros e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012056-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFRANIO BATISTA DE FIGUEIREDO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012056-78.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: AFRANIO BATISTA DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e AFRANIO 

BATISTA DE FIGUEIREDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006733-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RODRIGUES FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006733-92.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: RAFAEL RODRIGUES FERNANDES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e RAFAEL 

RODRIGUES FERNANDES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016440-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO ANDRADE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016440-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NIVALDO 

ANDRADE DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e NIVALDO ANDRADE DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001864-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA LUIZA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

MERCANTIL DO BRASIL SA e RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME e outros 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007175-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007175-58.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL RODRIGUES 

FERNANDES REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes RAFAEL RODRIGUES FERNANDES e BANCO FINASA 

BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023465-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023465-56.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME, ANTONIO 

GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME 

e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039000-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VANESSA SARAIVA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039000-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: KATIA VANESSA 

SARAIVA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e 

KATIA VANESSA SARAIVA DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036332-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187 (REU)

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036332-13.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ 63222418187, ANDREA 

PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e ANDREA PILAR SETUBAL 

JACOB GONZALEZ 63222418187 e outros para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006338-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES DE LIMA (EXECUTADO)

ALVES MARTINS & LIMA MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

JERVASE ALVES MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006338-37.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ALVES MARTINS & LIMA MARTINS LTDA - ME, JERVASE 

ALVES MARTINS, MARIA DAS DORES DE LIMA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALVES 

MARTINS & LIMA MARTINS LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037773-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037773-92.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS e BANCO 

BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013847-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS DALPIAN (AUTOR(A))

ELSO APARECIDO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - MT2931-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013847-82.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELSO APARECIDO DA CRUZ, 

TOBIAS DALPIAN REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ELSO APARECIDO DA CRUZ e outros e ITAU 

UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1037915-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037915-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO JOIR DA SILVA REU: 

BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes FRANCISCO JOIR 

DA SILVA e BANCO PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000807-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000807-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SME MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e SME 

MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007697-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sebastião Manoel Pinto Filho OAB - MT1113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR TEIXEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007697-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA REU: CELIOMAR TEIXEIRA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e CELIOMAR 

TEIXEIRA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000992-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000992-71.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLETO DA SILVA NUNES Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GMAC ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. e CLETO DA SILVA NUNES para que, no prazo de 10 
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(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1045208-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA JULIANA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045208-54.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SILMARA JULIANA GAMA REU: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SILMARA JULIANA GAMA e BANCO BRADESCO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015005-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

SILVANA BASTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015005-75.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARILDO ALVES DE SOUZA, 

SILVANA BASTOS DE SOUZA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARILDO ALVES DE SOUZA e outros e COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016699-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016699-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EVERALDO RODRIGUES LOPES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e EVERALDO RODRIGUES 

LOPES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038112-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038112-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e ALEXANDRE 

GARCIA DE CASTRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1016446-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NUNES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016446-62.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ATAIDE NUNES PINTO REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ATAIDE NUNES PINTO e BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019751-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS JOSE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019751-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CLOVIS JOSE DIAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes OMNI FINANCEIRA S/A e CLOVIS JOSE DIAS para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018028-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018028-34.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e 

WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000114-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000114-49.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e 

CLAUDILENE CAVALCANTE DE ALMEIDA MARCHI para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017574-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANA MARCIA SOARES MODESTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017574-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANA MARCIA SOARES MODESTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e ANA MARCIA 

SOARES MODESTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024363-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URSULA LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024363-35.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, URSULA 

LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO, LOURINIL LAURA NUNES DE 

BARROS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME e outros (2) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013995-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SIQUEIRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013995-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: ALMIR SIQUEIRA JUNIOR 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e ALMIR 

SIQUEIRA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021593-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021593-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - ME, MARILANDIA 

TEIXEIRA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e MARILANDIA TEIXEIRA DA SILVA - ME e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030900-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))
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JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELI ROCHA (EXECUTADO)

WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E 

CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030900-47.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WORK CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, 

CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA - ME, ELI ROCHA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e WORK 

CONTROLS ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE 

S/S LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018120-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018120-75.2017.8.11.0041 AUTOR(A): AYMORE REU: DENIEIRE FERMINO 

NUNES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes AYMORE e 

DENIEIRE FERMINO NUNES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006541-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RANDON SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

JULIO LEAL MENDES (EXECUTADO)

RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006541-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO RANDON SA 

EXECUTADO: RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP, CARLOS ALBERTO 

GUIDOLIN, JULIO LEAL MENDES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO RANDON SA e RODOARA TRANSPORTES LTDA - EPP e 

outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012461-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO SANTOS RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012461-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDINALDO SANTOS RODRIGUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EDINALDO 

SANTOS RODRIGUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014385-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014385-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEANE PACHECO CORREA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSEANE PACHECO CORREA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029412-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029412-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: REGINALDO AUGUSTO PONTES FILHO - EPP Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e REGINALDO 

AUGUSTO PONTES FILHO - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024065-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE LEITE (EXECUTADO)

SELMA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024065-72.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ELIANE LEITE, SELMA NUNES DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e ELIANE LEITE e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033945-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033945-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ALEX VIEIRA DE DEUS 98592084172 Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALEX VIEIRA DE DEUS 

98592084172 para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038506-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038506-29.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 
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situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JONIVALDO JOSE DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011056-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011056-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JULIANO TADEU NUNES RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e JULIANO 

TADEU NUNES RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000120-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDINEI FERREIRA (EXECUTADO)

GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000120-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME, 

CLAUDINEI FERREIRA, GRAZIELE ALMEIDA CORREA FERREIRA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e GABY E ARY 

BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2) para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014363-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014363-10.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e ELVIRA KELLI 

DE ALMEIDA CRUZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011407-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011407-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e FLAVIA 

REGINA MARTINS LEMOS - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007278-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

AGNES ENNS DI LORETO (EXECUTADO)

KARINA PACHECO DI LORETO (EXECUTADO)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007278-02.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA - ME, KARINA PACHECO DI LORETO, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DNA 

SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028067-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028067-22.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VIVIANE CRISTINE CALDAS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e VIVIANE CRISTINE CALDAS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006135-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006135-75.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e J. L. CHAVES DE 

FRANCA & CIA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026626-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026626-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANA PAULA SOUZA RODRIGUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e ANA PAULA 

SOUZA RODRIGUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031337-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031337-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JACYRA DE OLIVEIRA 

MARQUES REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES e BANCO PAN 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010556-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010556-11.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SUPERMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e SUPERMAQ 

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012686-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - MS0011974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012686-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FIBRA SA 

REQUERIDO: CARLOS ALESANDRO MENDES OLIVEIRA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FIBRA SA e CARLOS 

ALESANDRO MENDES OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026854-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PANOSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026854-44.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FERNANDO PANOSSO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e FERNANDO PANOSSO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001072-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANESSA AZEVEDO SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001072-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FERNANDES FERREIRA DA SILVA, VANESSA AZEVEDO 

SANTOS FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e FERNANDES FERREIRA DA SILVA e outros 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026526-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JAQUELINE MARIA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026526-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA, JAQUELINE MARIA DE 

FARIA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008528-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008528-07.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MARCOS MARCELINO ALBUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

MARCOS MARCELINO ALBUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016309-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIGUEL MOREIRA DAI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016309-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOSE MIGUEL MOREIRA DAI Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e JOSE MIGUEL MOREIRA 

DAI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014892-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO BORGES DE ROMA (EXECUTADO)

DAYSE MACHADO BITENCOURT DA ROSA 00958947139 (EXECUTADO)

DAYSE MACHADO BITENCOURT DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1531 de 2237



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014892-92.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: DAYSE MACHADO 

BITENCOURT DA ROSA 00958947139, DAYSE MACHADO BITENCOURT 

DA ROSA, SAULO BORGES DE ROMA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A e DAYSE MACHADO BITENCOURT DA ROSA 00958947139 

e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008311-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN TUR LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ELIEL LEMES DE MORAES (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008311-61.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ELLEN TUR LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS 

LTDA - EPP, ELENIR BIASIN DE MORAES, ELIEL LEMES DE MORAES Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e ELLEN TUR 

LOCACAO DE VANS, ONIBUS E MICRO ONIBUS LTDA - EPP e outros (2) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016280-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 2 8 0 - 3 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOSE MARIA DA 

SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e JOSE MARIA DA SILVA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016335-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ANTONIA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016335-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE:  HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: ELENICE ANTONIA 

NETO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e ELENICE ANTONIA NETO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042742-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALIFFER MATIAS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042742-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: WALIFFER MATIAS PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 
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Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e WALIFFER 

MATIAS PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019333-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO HATTA (EXECUTADO)

HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019333-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HATTA COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME, PAULO 

SERGIO HATTA, ROSEMEYRE YUKI NAGATA HATTA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e HATTA 

COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022639-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA BUENO MUSSI (EXECUTADO)

CJ-TRANSPORTE E IMFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022639-30.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CJ-TRANSPORTE E IMFORMATICA LTDA - ME, PATRICIA 

BUENO MUSSI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e CJ-TRANSPORTE E IMFORMATICA LTDA - ME e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031755-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DE ASSIS FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031755-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: VANUSA DE ASSIS FEITOSA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e VANUSA DE ASSIS 

FEITOSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023859-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARISTELA DE ARRUDA CAMPOS (EXECUTADO)

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023859-63.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CERAMICA ARGILAS LTDA - ME, ERNANI DE OLIVEIRA 

FONSECA, MARISTELA DE ARRUDA CAMPOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 
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a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e CERAMICA 

ARGILAS LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023051-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023051-53.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e NILSON 

PORCINO DE FIGUEIREDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024284-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA (REU)

CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024284-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA, WELLYNGTON PEREIRA DA 

COSTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e CONTATTO FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019425-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DE OLIVEIRA BRITO PINTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA OAB - MT11145-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019425-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VANESSA DE OLIVEIRA BRITO PINTO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e VANESSA DE OLIVEIRA 

BRITO PINTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000413-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS & SANTOS DA SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000413-94.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS EXECUTADO: CAMPOS & SANTOS DA SILVA 

LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 
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tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e outros e CAMPOS & SANTOS DA SILVA LTDA - ME para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021654-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ELEXANDRA PEREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021654-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA - ME, DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA, ELEXANDRA PEREIRA 

DE FREITAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS 

LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019841-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.F. COCOLA LTDA - ME (REU)

JEAN FONSECA COCOLA (REU)

DIEGO FONSECA VIEGAS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019841-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JEAN FONSECA COCOLA, DIEGO FONSECA VIEGAS, J.F. COCOLA LTDA 

- ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e JEAN FONSECA COCOLA EIRELI - EPP e outros (3) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002146-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002146-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

EXECUTADO: DOUGLAS LUIS DE ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e DOUGLAS LUIS DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037107-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037107-91.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DJALMA BENEDITO PINTO 

PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 
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o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007860-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR OLIVEIRA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007860-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: PAULO CESAR OLIVEIRA DE ARRUDA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e PAULO CESAR 

OLIVEIRA DE ARRUDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015838-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015838-93.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDER ALVES DA CRUZ Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e EDER ALVES DA CRUZ 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019873-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019873-04.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: N C SILVA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e N C SILVA - ME para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002091-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA CRISTINE DE PROENCA COSTA WILBERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002091-76.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: SAMARA CRISTINE DE PROENCA COSTA WILBERT 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A e SAMARA CRISTINE DE PROENCA COSTA 

WILBERT para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004573-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004573-94.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: JOSE GERALDO RIVA 

JUNIOR EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JOSE GERALDO RIVA JUNIOR e BANCO 

DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1040634-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040634-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA e 

ITAU UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020484-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.W. COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 0 4 8 4 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R ( A ) :  B B . L E A S I N G 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: R.W. COMERCIO DE PECAS PARA 

VEICULOS LTDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL e R.W. COMERCIO 

DE PECAS PARA VEICULOS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004519-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2M GUINCHOS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004519-31.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: 2M GUINCHOS E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e 2M GUINCHOS E 

SERVICOS LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000384-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REU)

VALDIR CATARINO DE MAGALHAES (REU)

EZIO VIEIRA DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000384-44.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

UNISUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, VALDIR 

CATARINO DE MAGALHAES, EZIO VIEIRA DE QUEIROZ Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e UNISUL 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros (2) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015323-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI (REU)

VALDENIR MORAES COUTINHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015323-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI, VALDENIR MORAES 

COUTINHO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL AMAZONIA EIRELI e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON LEE GODINHO MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES OAB - DF35786 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001548-44.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MAIKON LEE GODINHO MAIA 

REU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MAIKON LEE GODINHO MAIA e BANCO DO BRASIL S/A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019057-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA CESAR RESENDE CORTE REAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019057-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: AMALIA CESAR RESENDE CORTE REAL Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e AMALIA CESAR 

RESENDE CORTE REAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028634-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALTAZAR ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028634-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BALTAZAR ULRICH Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e BALTAZAR ULRICH para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044897-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES (EXECUTADO)

ROBERTO CASSIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044897-63.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ROBERTO CASSIO DA SILVA, JUAREZ DE FIGUEIREDO 

BENEVIDES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e ROBERTO CASSIO DA SILVA e outros para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009053-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

MARSIO HENRIQUE PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009053-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME, MARSIO 

HENRIQUE PIMENTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e MARCIO HENRIQUE PIMENTA JUNIOR - ME 

e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015373-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELIZA EMIKO FUJISAWA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e ELIZA EMIKO 

FUJISAWA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010461-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLYANA LIMA DE SOUSA (REU)

LEONARDO BELO DOS SANTOS (REU)

BELO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010461-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

BELO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, LEONARDO BELO DOS 
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SANTOS, POLYANA LIMA DE SOUSA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e BELO REPRESENTACAO 

COMERCIAL LTDA e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012448-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012448-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME, CARLOS ALBERTO 

GUIDOLIN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008522-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (REU)

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008522-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE ROBERTO BELCHIOR 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035201-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELMON NARCISO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035201-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDELMON NARCISO DIAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e EDELMON NARCISO DIAS para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029552-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME (REU)

ANDREA TEREZA DE REZENDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029552-57.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E INDUSTRIA LTDA - ME, ANDREA 

TEREZA DE REZENDE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 
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partes BANCO DO BRASIL SA e GUTTE ELLES COMERCIO SERVICOS E 

INDUSTRIA LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014424-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO VIOLA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO VIOLA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014424-60.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CARLOS ALBERTO VIOLA - ME, CARLOS ALBERTO VIOLA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e CARLOS ALBERTO VIOLA - ME e outros para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035874-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035874-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLUCE APARECIDA DE 

FRANCA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARLUCE APARECIDA DE FRANCA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021865-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSY ANDREIA SANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021865-63.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ROSY ANDREIA SANTES REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ROSY ANDREIA SANTES e BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005356-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS JOSE DE ASSUNCAO (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005356-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME, ELIAS JOSE DE 

ASSUNCAO, HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e TRIADE 

ATACADO E VAREJO LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 
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DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019638-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019638-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: KELVIA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e KELVIA 

CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014670-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO CARLOS DA SILVA (REU)

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014670-61.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: DSS 

SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, AMARILDO 

CARLOS DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042498-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNILDO PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042498-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: JOSE ARNILDO PINHEIRO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e JOSE ARNILDO PINHEIRO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022323-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022323-17.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: EDINEIA GOMES DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e EDINEIA GOMES DE 

SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007537-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SHEILA MARIA MOTA LEITE (EXECUTADO)

J.L.PINTAN ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007537-94.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: J.L.PINTAN ME - ME, SHEILA MARIA MOTA LEITE Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e J.L.PINTAN ME 

- ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013315-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX (REU)

ARLETE APARECIDA MARCALO (REU)

S. B. B. FELIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013315-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: S. 

B. B. FELIX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, ARLETE APARECIDA 

MARCALO, SEBASTIAO BARTOLOMEU BARROSO FELIX Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e S. B. B. FELIX 

COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP e outros (2) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031745-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANIR DE OLIVEIRA (REU)

KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031745-79.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

KLEITON DA SILVA SOUZA EIRELI - ME, DEJANIR DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e KLEITON DA 

SILVA SOUZA EIRELI - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003396-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (REU)

M DE MARCHI - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003396-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: M 

DE MARCHI - ME, ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e M DE MARCHI - 

ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NETO DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018753-52.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: JOAO NETO DA SILVA MARTINS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e JOAO NETO 

DA SILVA MARTINS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020544-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020544-27.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: TORRES TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e TORRES 

TRANSPORTES LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018563-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018563-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E 

IMPLEMTOS DE TERREPLENAGEM LTDA - EPP Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO RODOBENS S.A. e EMTTL TERRAPLENAGEM 

E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE TERREPLENAGEM LTDA - EPP 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025923-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. R. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT23421/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025923-41.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOSE ALVES DOS REIS NETO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e JOSE ALVES DOS REIS 

NETO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010153-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIMIR ANTUNES DE MIRANDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010153-42.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ADIMIR ANTUNES DE MIRANDA JUNIOR Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 
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a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ADIMIR 

ANTUNES DE MIRANDA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012775-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE PAULA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012775-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ROGERIO DE PAULA RAMOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ROGERIO DE PAULA 

RAMOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015902-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON QUEIROZ (EXECUTADO)

DANIEL ALVES DE QUEIROZ (EXECUTADO)

QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015902-11.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI - 

ME, DANIEL ALVES DE QUEIROZ, HELTON QUEIROZ Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e 

QUEIROZ REPARACAO DE VEICULOS EIRELI - ME e outros (2) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033173-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033173-96.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E 

SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e GARCIA 

COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020636-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020636-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e LUIZ AUGUSTU 

SOUZA DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016629-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAN DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

EDIVAN DA SILVA RODRIGUES 00793360196 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016629-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: EDIVAN DA SILVA 

RODRIGUES 00793360196, EDIVAN DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO S/A e EDIVAN DA SILVA RODRIGUES 00793360196 e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034843-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F G OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO GALVAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034843-72.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: F G OLIVEIRA - ME, FABRICIO GALVAO OLIVEIRA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e F G OLIVEIRA - 

ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007783-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LUCIO DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINA ALMEIDA ALVES OAB - MT24450/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 7 7 8 3 - 5 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIO LUCIO 

DA SILVA ALVES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MARIO 

LUCIO DA SILVA ALVES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022416-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO CEZAR MARCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 4 1 6 - 7 7 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABIO CEZAR 

MARCIANO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 
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tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e FABIO CEZAR MARCIANO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003798-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SUPER RAPIDO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003798-50.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

TRANSPORTADORA SUPER RAPIDO LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e 

TRANSPORTADORA SUPER RAPIDO LTDA - ME para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016723-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016723-15.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - 

EIRELI, WANDER DUARTE E SOUZA, DARIO FRANCISCO LANDOLFI 

SALINAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - 

EIRELI e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028204-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE MARIA ULRICH (EXECUTADO)

BALTAZAR ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028204-38.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSELAINE MARIA ULRICH, BALTAZAR ULRICH Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e JOSELAINE 

MARIA ULRICH e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019593-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C M MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019593-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: C M MADEIRAS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e C M MADEIRAS LTDA - ME 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021640-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA COLOMBO FERNANDES CAMARGO (EXECUTADO)

TONE MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021640-77.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME, TONE 

MARKEL CAMARGO DE OLIVEIRA, CARLA COLOMBO FERNANDES 

CAMARGO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e CETC - CENTRO DE ENSINO DE CUIABA LTDA - ME e outros 

(2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028234-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON COSTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028234-39.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: EDILSON COSTA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e EDILSON COSTA DE 

OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003629-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SAAVEDRA IFRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003629-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RAFAEL SAAVEDRA IFRAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e RAFAEL SAAVEDRA IFRAN para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021807-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME (EXECUTADO)

ANA PAULA DIAS DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021807-60.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME, ANA PAULA DIAS DE 

CAMPOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e ANA PAULA DIAS DE CAMPOS - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 
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cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016610-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEICE KELLY MORAES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016610-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JEICE KELLY MORAES DE QUEIROZ Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JEICE 

KELLY MORAES DE QUEIROZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008133-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008133-15.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e J. F. 

CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039571-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO SACHET OAB - RS52872 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039571-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANATASHA GIOVANAZ 

ARMILIATO REU: BANCO BRADESCO SA, LILIAMAR FATIMA 

PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO e BANCO 

BRADESCO SA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036742-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036742-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO 

S/A e GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO 

JUDICIAL - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002739-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA BERTHO SILVA (EXECUTADO)

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (EXECUTADO)

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002739-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, 

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA, MARCIA BERTHO SILVA, MARCOS 

VANOR BERTHO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e MARCONI COMERCIO SERVICO E 

REPRESENTACOES LTDA e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007373-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

LENIR DE OLIVEIRA SOUZA (REU)

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007373-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ALYSSON DE OLIVEIRA SOUZA COMERCIO - ME, ELIAS DE OLIVEIRA 

SOUZA, LENIR DE OLIVEIRA SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALYSSON DE OLIVEIRA 

SOUZA COMERCIO - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038838-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (EXECUTADO)

S. BOSS MATTOZO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038838-25.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: S. BOSS MATTOZO - ME, SIRLENE BOSS MATTOZO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e S. BOSS 

MATTOZO - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030780-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030780-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e LEONARDO OLIVEIRA DANTAS para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1040835-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO GAMBA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DO CARMO OAB - 870.170.591-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040835-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MERCEARIA E DISTRIBUIDORA 

DO GAMBA EIRELI - ME REPRESENTANTE: LUCIANO PEREIRA DO CARMO 

REU: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MERCEARIA E DISTRIBUIDORA DO GAMBA EIRELI - ME e SICREDI 

CENTRO NORTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030331-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MACHADO GUIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030331-12.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: LUCIANA MACHADO GUIM Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes Banco OLÉ CONSIGNADO e LUCIANA MACHADO 

GUIM para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1043441-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI MARIA RAMA VIEIRA SILVEIRA OAB - RS22306 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDA APARECIDA DE CARVALHO LOPES (REU)

JOAREIS DE SOUZA LOPES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043441-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: JOAREIS DE SOUZA LOPES, NEIDA APARECIDA DE CARVALHO 

LOPES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A e JOAREIS DE SOUZA LOPES e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009799-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009799-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e ANA CAROLINA 

DE FIGUEIREDO MUNIZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021670-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 
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(ADVOGADO(A))

MAURO MEIRELLES DOS SANTOS OAB - SP6564 (ADVOGADO(A))

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021670-78.2017.8.11.0041 APELANTE: DDMAT DESINSETIZADORA 

LTDA - EPP APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP 

e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013961-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013961-89.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CAT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e CAT 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005197-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005197-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO LEASING S.A. - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: CERAMICA ARGILAS LTDA - 

ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL e CERAMICA ARGILAS 

LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004701-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDERSON 

FERREIRA PEIXOTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e ANDERSON FERREIRA PEIXOTO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007277-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1007277-80.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

e outros e CARLA D ORLEANS ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023009-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023009-72.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ERMINDO MAEHLER, SILVERIO MAEHLER Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e ERMINDO 

MAEHLER e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029097-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

LINDAURA DO COUTO MENDONCA (EXECUTADO)

VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029097-92.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA 

EXECUTADO: FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E 

COMUNICACAO LTDA - ME, LINDAURA DO COUTO MENDONCA, 

VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DA AMAZONIA SA e FIDELITY COMERCIO 

DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME e outros 

(2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034066-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PEREIRA BALCACAR (EXECUTADO)

MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034066-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME, ANTONIO 

LUIZ PEREIRA BALCACAR Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e MULTSEG PRODUTOS E SERVICOS 

EIRELI - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028277-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

L V CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028277-10.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: L V 

CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e L V CONSTRUCAO E 

ACABAMENTOS LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007034-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA COSTA E SILVA (REU)

MAISTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA - EPP (REU)

OTINO DA COSTA E SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROCHA MOROSINI OAB - RS71524 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007034-39.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

MAISTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LIMITADA - EPP, MARCELO DA 

COSTA E SILVA, OTINO DA COSTA E SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e MAISTEC TECNOLOGIA 

DE INFORMACAO LIMITADA - EPP e outros (2) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019128-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019128-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ANA DO 

CARMO OLIVEIRA CAMPOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010510-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI (REU)

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010510-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP, ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes SICREDI CENTRO 

NORTE e KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP e outros para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 010.019.921-64 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000314-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO 

REPRESENTANTE: ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO e LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022715-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YNNES DA SILVA FIEL (EXECUTADO)

SUZANA DE CASSIA SILVA (EXECUTADO)

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022715-83.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

YNNES DA SILVA FIEL, SUZANA DE CASSIA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e DM COMERCIO E 

SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018245-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018245-09.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARIA ODETE DE LIMA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e MARIA ODETE DE LIMA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014881-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES (EXECUTADO)

CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES 69281653168 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014881-92.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES, CREMARIO DE SOUZA 

BENEVIDES 69281653168 Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e CREMARIO DE SOUZA BENEVIDES e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018342-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 3 4 2 - 4 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JANAILSON 

AUGUSTO DA SILVA BERNARDO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

JANAILSON AUGUSTO DA SILVA BERNARDO para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039818-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URSULINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039818-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: URSULINA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e URSULINA DE 

OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021734-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021734-88.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: FABIO LUIZ CARDOSO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e FABIO LUIZ CARDOSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045038-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA LUCIA DE SOUZA BUENO (REU)

SEBASTIAO BUENO DA SILVA (REU)

NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E 

CONFEITARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045038-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTA E 

CONFEITARIA LTDA - ME, SEBASTIAO BUENO DA SILVA, CLARA LUCIA 

DE SOUZA BUENO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e NEGA MALUCCA COMERCIO VAREJISTA 

DE ARTIGOS PARA FESTA E CONFEITARIA LTDA - ME e outros (2) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 
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eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009181-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009181-38.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. REU: FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. e FLAVIO ROBERTO SILVA DE SOUZA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035342-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY ARNO FINGER (REU)

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME (REU)

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB - MT21646-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035342-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME, DARCY ARNO 

FINGER, CLEUSA INES INOCENCIO FINGER Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e AUTO PECAS E 

FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1055313-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1055313-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO XAVIER DANTAS 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes FRANCISCO XAVIER DANTAS e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015145-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ENES ANDRADE (REU)

FCR EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015145-12.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: FCR 

EDUCACIONAL LTDA, MARIA APARECIDA ENES ANDRADE Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e FCR 

EDUCACIONAL LTDA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025921-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PAULA CAMBAUVA BRANDAO (REU)

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP (REU)

SERGIO SOARES BRANDAO (REU)

MARIO SOARES BRANDAO (REU)

SORAYA AMARAL FARIA BRANDAO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025921-42.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AGRO PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP, MARIO SOARES 

BRANDAO, SERGIO SOARES BRANDAO, SORAYA AMARAL FARIA 

BRANDAO, MARIA PAULA CAMBAUVA BRANDAO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e AGRO 

PASTORIL SANTA PAULA LTDA - EPP e outros (4) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007273-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007273-43.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

e outros e CARLA D ORLEANS ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011534-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011534-22.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047105-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO RIBEIRO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047105-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ESMERALDO RIBEIRO FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e 

ESMERALDO RIBEIRO FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1558 de 2237



Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019076-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO BARRETTO ARAUJO (REU)

SALATIEL ALVES DE ARAUJO (REU)

INFOECOLOGICA - CONSULTORIA, PROJETOS E LICENCIAMENTOS 

AMBIENTAIS LTDA (REU)

VERONI CARNEIRO BARRETO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019076-28.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

INFOECOLOGICA - CONSULTORIA, PROJETOS E LICENCIAMENTOS 

AMBIENTAIS LTDA, SALATIEL ALVES DE ARAUJO, VERONI CARNEIRO 

BARRETO, BRUNO BARRETTO ARAUJO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e INFOECOLOGICA - 

CONSULTORIA, PROJETOS E LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS LTDA e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008469-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MARIA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008469-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JANAINA MARIA NEVES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JANAINA MARIA NEVES 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013776-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013776-85.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: JANAINA SILVA LIMA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO RCI BRASIL S.A e JANAINA SILVA LIMA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012985-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 2 9 8 5 - 1 9 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AMARILDO A 

DO AMARAL & CIA LTDA - EPP Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

AMARILDO A DO AMARAL & CIA LTDA - EPP para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014681-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES LAZZARETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014681-90.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: LURDES LAZZARETTI Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AYMORE e outros e LURDES 

LAZZARETTI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009976-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009976-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e GIOVANNI 

OURIVES DE ASSUMPCAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003161-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 1 6 1 - 0 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AMA 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e AMA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - EPP para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020124-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e THIAGO TEIXEIRA DOS 

SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013973-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (EXECUTADO)

DILMA CORREA LEITE (EXECUTADO)

D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1013973-40.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - 

EPP, ANTONIO CARLOS ARAUJO, DILMA CORREA LEITE Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e D.C. LEITE 

AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICACAO EIRELI - EPP e outros (2) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022226-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNY MICHAEL MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022226-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: JHONNY MICHAEL MELO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e 

JHONNY MICHAEL MELO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036233-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036233-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RICARDO DE ALMEIDA LIMA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e RICARDO DE ALMEIDA LIMA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032216-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032216-95.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO FIBRA SA 

DEPRECADO: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FIBRA SA e COOALESTE - 

COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL 

DO MATO GROSSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014986-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN DA GUIA DIAS CASTRILLON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014986-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CARMEN DA GUIA DIAS CASTRILLON Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 
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determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e CARMEN DA 

GUIA DIAS CASTRILLON para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020307-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020307-90.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MAIARA CRISTINA RODRIGUES SANTANA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e MAIARA CRISTINA 

RODRIGUES SANTANA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000953-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (EXECUTADO)

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000953-45.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME, 

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO, EDNA CECILIA FERREIRA 

SOARES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME e outros 

(2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021293-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS (REU)

GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME (REU)

ALDO IVAN VITES GARCIAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI GUIMARAES DE JESUS OAB - MT6595-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021293-44.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME, 

ALMIR AUGUSTO VITES GARCIAS, ALDO IVAN VITES GARCIAS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e 

GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA - ME e outros (2) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006565-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHUBER LEITE BEZERRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI OAB - SP315012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (REU)

REGIS CRISTIANO LEITE (REU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006565-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SHUBER LEITE BEZERRA JUNIOR 

REU: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, LUIZ FERNANDO 

CORREA DA SILVA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, REGIS CRISTIANO 

LEITE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 
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haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes SHUBER LEITE 

BEZERRA JUNIOR e MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA e 

outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017813-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLITO RODRIGUES GOMES (EXECUTADO)

ARLITO RODRIGUES GOMES 51449862187 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017813-87.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: ARLITO RODRIGUES 

GOMES 51449862187, ARLITO RODRIGUES GOMES Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO S/A e ARLITO RODRIGUES GOMES 51449862187 e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020915-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020915-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e EMMERSON 

LUIZ ROSSI RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021276-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021276-08.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: IVAN SILVA DO NASCIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e IVAN SILVA DO NASCIMENTO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007333-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA (EXECUTADO)

PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007333-84.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA - EPP, JULIO 

IGNACIO PLACIDO DE MOURA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e PLACIDO DE MOURA TRANSPORTES LTDA - 

EPP e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1019152-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019152-52.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME, VALDENIR ROQUE DE 

SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes SICREDI CENTRO 

NORTE e VALDENIR ROQUE DE SOUZA - ME e outros para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016513-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GIMENES VIA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

YURI FLORES DA CUNHA FREITAS OAB - MT23024-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016513-27.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE GIMENES VIA FILHO REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSE GIMENES VIA FILHO e BANCO DO BRASIL SA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022155-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022155-78.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP, EDSON OLIVEIRA SOBRINHO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e MEDIDA CERTA INDUSTRIA 

E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

REGINA CELIA MONACO RIBEIRO (EXECUTADO)

ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020945-26.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME, REGINA CELIA 

MONACO RIBEIRO, THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO, JOSE LEAO RIBEIRO, 

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME e 

outros (4) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024780-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JANNETE BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024780-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JANNETE BATISTA DA COSTA 

REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes JANNETE 

BATISTA DA COSTA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035431-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MATOS MEDEIROS (EXECUTADO)

ANTERSON OSVINO RECH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035431-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANTERSON OSVINO RECH, RODRIGO MATOS MEDEIROS 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e ANTERSON OSVINO RECH e outros para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010783-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO (REU)

VALMIM M LOPES - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010783-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

VALMIM M LOPES - ME, VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e VALMIM M 

LOPES - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020165-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON FERREIRA CARNAUBA (EXECUTADO)

ALOIZIO JOSE FERREIRA MIRANDA (EXECUTADO)

E. F CARNAUBA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020165-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: E. F CARNAUBA - ME, EDILSON FERREIRA CARNAUBA, 

ALOIZIO JOSE FERREIRA MIRANDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e E. F CARNAUBA - ME e 

outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025203-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025203-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JANDERSON MOREIRA DE 

ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JANDERSON MOREIRA DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019034-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR ROQUE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019034-76.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

VALDENIR ROQUE DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e VALDENIR ROQUE DE SOUZA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020048-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 0 0 4 8 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDILAINE 

APARECIDA LUZ PADILHA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012366-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GARCEZ DE CAMARGO JUNIOR (EXECUTADO)

EDSON G DE CAMARGO JUNIOR - ME (EXECUTADO)

KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012366-21.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: EDSON G DE CAMARGO JUNIOR - ME, EDSON GARCEZ DE 

CAMARGO JUNIOR, KEILA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e EDSON G DE 

CAMARGO JUNIOR - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023944-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GARCIA BENEDITO DA CRUZ (EXECUTADO)

ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023944-78.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME, 

GARCIA BENEDITO DA CRUZ, ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - 

ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024908-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGO FIGUEIREDO MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024908-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ RODRIGO FIGUEIREDO 

MARQUES REU: BANCO BRADESCARD S.A, LOJAS AMERICANAS S.A. 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes LUIZ RODRIGO 

FIGUEIREDO MARQUES e BANCO BRADESCARD S.A e outros para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014928-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FONSECA VIEGAS - ME (EXECUTADO)

JEAN FONSECA COCOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014928-71.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DIEGO FONSECA VIEGAS - ME, JEAN FONSECA COCOLA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e DIEGO FONSECA VIEGAS - ME e outros para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009466-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009466-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: JAMIL 

MARTINS LOPES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO. e JAMIL MARTINS LOPES para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028433-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028433-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME, CLEIA GONCALVES DA 

SILVA PORTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002434-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002434-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DINIZ ALENCASTRO CORREA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes DINIZ 

ALENCASTRO CORREA e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004982-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REU)

EDER SOUSA DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004982-61.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO, EDER SOUSA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A e ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011361-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ALVES SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011361-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARIO ALVES SOBRINHO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e MARIO ALVES SOBRINHO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028921-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028921-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONYE MARIA DA SILVA BRUNO 

REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 
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forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes CONYE MARIA DA SILVA BRUNO e BANCO J. SAFRA S.A para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040045-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEY JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040045-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RUDINEY JOSE DE AMORIM Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e RUDINEY JOSE DE AMORIM 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008999-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS ALONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO OAB - MT10833-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008999-86.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: JOAO LUCAS ALONSO 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JOAO LUCAS ALONSO e SICREDI CENTRO NORTE 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006923-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIM-TRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME (REU)

THAIS NIELAND SOARES BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006923-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TRIM-TRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

ME, THAIS NIELAND SOARES BORGES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e TRIM-TRIM INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008563-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008563-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: LUIZ 

CARLOS PEREIRA DA PAIXAO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 
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partes BANCO PAN e LUIZ CARLOS PEREIRA DA PAIXAO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007123-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007123-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO 

REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO e BANCO FINASA BMC S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026589-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026589-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DEUSDETI PEDROSO NEVES 

FILHO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO e OMNI 

FINANCEIRA S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000817-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000817-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIO 

RAMOS OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e MARIO RAMOS OLIVEIRA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-138 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029447-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSY ANDREIA SANTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029447-17.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A EMBARGADO: ROSY ANDREIA SANTES Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

ROSY ANDREIA SANTES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017364-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017364-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032772-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 2 7 7 2 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MAX LUIS DE 

ARRUDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MAX LUIS DE ARRUDA para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026606-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FORTES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026606-49.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: LUIZ CARLOS FORTES DE SOUZA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

LUIZ CARLOS FORTES DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016331-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILAMAR DE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016331-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VILAMAR DE SOUSA COSTA 

REU: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes VILAMAR DE SOUSA COSTA e SAFARI 

COMERCIO DE VEICULOS LTDA. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007596-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN MESQUITA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 7 5 9 6 - 1 9 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WILIAN 

MESQUITA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e WILIAN 

MESQUITA DE OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025947-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LINDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025947-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

JOSE LINDO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO PAN e JOSE LINDO DA SILVA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000183-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA TENUTES FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000183-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: SANTANA TENUTES FILHO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e SANTANA TENUTES 

FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017331-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI (EXECUTADO)

GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017331-13.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI, GINA CARLOTA ROCHA 

DEFANTI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA 

LTDA - EPP e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022588-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022588-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e 

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022321-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDORO DE OLIVEIRA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022321-47.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EUDORO DE OLIVEIRA CORREA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e EUDORO DE OLIVEIRA 

CORREA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030710-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. CASTRO COSTA - ME (EXECUTADO)

FABIANO CASTRO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030710-50.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: F. CASTRO COSTA - ME, FABIANO CASTRO COSTA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e F. CASTRO 

COSTA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010202-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE NUNES BELUFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 0 2 0 2 - 2 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FELIPE NUNES 

BELUFI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e FELIPE NUNES BELUFI para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037743-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALIA LUANE DIAS BAZAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 7 7 4 3 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THALIA LUANE 
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DIAS BAZAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e THALIA LUANE DIAS 

BAZAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002886-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002886-53.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e LEEY 

CESARINA DA COSTA SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005121-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005121-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PEDRO JOSE THOMAZ DE 

AQUINO VILELA REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes PEDRO JOSE THOMAZ DE AQUINO 

VILELA e BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011222-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO(A))

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011222-75.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADELAIDE DE FATIMA 

SQUINELLO - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME 

e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE 

E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014498-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZELI ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014498-22.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ROZELI ALVES DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e ROZELI ALVES DOS 

SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006357-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FRANCHINI MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT10203-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006357-77.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

EXECUTADO: ROSANGELA FRANCHINI MARQUES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e outros e 

ROSANGELA FRANCHINI MARQUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005155-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR RICARDO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005155-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOCIMAR RICARDO DE ARRUDA 

REU: BANCO ITAULEASING S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOCIMAR RICARDO DE ARRUDA e BANCO ITAULEASING S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031400-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031400-45.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes LUZIA ROSA DE OLIVEIRA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031421-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031421-21.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUZIA ROSA DE OLIVEIRA e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032199-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032199-88.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes GILSON ALVES FERREIRA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027377-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ELI DA SLVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027377-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO ELI DA SLVA DE 

PINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SANDRO ELI DA SLVA DE PINHO e BANCO BMG S.A 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032196-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032196-36.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes GILSON ALVES FERREIRA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027471-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ELI DA SLVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027471-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO ELI DA SLVA DE 

PINHO REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SANDRO ELI DA SLVA DE PINHO e BANCO PAN para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030494-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA SANTOS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

ROSILLENY CRISTINE SANTOS ACOSTA OAB - 047.159.751-14 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1030494-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CREUSA SANTOS MORAES 

PROCURADOR: ROSILLENY CRISTINE SANTOS ACOSTA REU: BANCO J. 

SAFRA S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CREUSA 

SANTOS MORAES e BANCO J. SAFRA S.A para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034354-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034354-64.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIZA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARIZA BATISTA DA SILVA e BANCO PAN para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034347-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034347-72.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARIZA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARIZA BATISTA DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034493-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034493-16.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026702-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026702-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL DA COSTA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 
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a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes RAFAEL DA COSTA e BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009506-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE LUCA OLIVEIRA CARVALHO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009506-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GEORGE LUCA OLIVEIRA CARVALHO LIMA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e GEORGE LUCA 

OLIVEIRA CARVALHO LIMA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026965-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE WILLIAN MAURI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026965-28.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANDRE WILLIAN MAURI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e ANDRE 

WILLIAN MAURI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015034-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEMAR DOS SANTOS VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 0 3 4 - 3 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROZEMAR DOS 

SANTOS VIANA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

ROZEMAR DOS SANTOS VIANA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024200-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024200-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: KELCIANO RIBEIRO DE 

NOVAIS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes KELCIANO RIBEIRO DE NOVAIS e BANCO BMG S.A 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026803-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTISON PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026803-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RUSTISON PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RUSTISON PEDROSO e BANCO PAN para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003685-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MICHELLY MOURA MATOS (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (EXECUTADO)

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003685-96.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS 

SAUDAVEIS LTDA - ME, MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO, MICHELLY 

MOURA MATOS, MARIO PINHEIRO ESPOSITO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO e 

BODYCHEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ME e outros 

(3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030708-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030708-46.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: AURELIO ALVES MARTINS JACARANDA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e AURELIO 

ALVES MARTINS JACARANDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026810-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUSTISON PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026810-25.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RUSTISON PEDROSO 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes RUSTISON PEDROSO e Banco OLÉ CONSIGNADO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007550-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEGILSON FRANCISCO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007550-59.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: EDEGILSON FRANCISCO DE AMORIM Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. e 

EDEGILSON FRANCISCO DE AMORIM para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016206-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (AUTOR(A))

TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016206-05.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM 

DIAS, TAISA MOSCHINI MORAES COTRIM DIAS REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes RAFAEL DE 

OLIVEIRA COTRIM DIAS e outros e BANCO BRADESCO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007722-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007722-98.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARCUS VINICIUS PAULINO DA 

SILVA REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARCUS VINICIUS PAULINO DA SILVA e BANCO HONDA S/A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003906-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SOUZA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003906-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DANILO 

SOUZA NUNES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes AYMORE e 

DANILO SOUZA NUNES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014567-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA QUEIROZ DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1014567-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ROMANA QUEIROZ DE FRANCA 

REU: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ROMANA 

QUEIROZ DE FRANCA e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016241-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMECOM - INDUSTRIA, COMERCIO E OBRAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016241-33.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO FINASA BMC S.A. REU: 

HERMECOM - INDUSTRIA, COMERCIO E OBRAS LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e HERMECOM 

- INDUSTRIA, COMERCIO E OBRAS LTDA - ME para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022106-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022106-66.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LUIZ CARLOS BARBOSA e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018156-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIZE REGINA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018156-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: MARINEIZE REGINA FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e MARINEIZE REGINA 

FERREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018582-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT4.064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018582-61.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUCIENE LEMES DE SOUZA REU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LUCIENE LEMES DE SOUZA e BANCO ITAUCARD S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1581 de 2237



ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034859-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034859-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

JOSINALDO AMORIM DOS SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003938-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 3 9 3 8 - 1 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA PINHEIRO 

BITTENCOURT Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e ERIKA PINHEIRO 

BITTENCOURT para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000436-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GUERHARTH OAB - SP316954 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000436-06.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO CATERPILLAR S.A. 

REQUERIDO: FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO - ME Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO CATERPILLAR S.A. e 

FERNANDO RIBEIRO PINHEIRO - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009189-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON SANTOS DE LIMA - ME (EXECUTADO)

WASHINGTON SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009189-49.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WASHINGTON SANTOS DE LIMA - ME, WASHINGTON 

SANTOS DE LIMA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e WASHINGTON SANTOS DE LIMA - 

ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 
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visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027568-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA APARECIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027568-38.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: NAYARA APARECIDA DE SOUSA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e NAYARA 

APARECIDA DE SOUSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040053-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO(A))

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040053-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA MERCEDES DA SILVA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARIA MERCEDES DA SILVA e BANCO DO BRASIL SA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021919-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021919-63.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EMILENE DE L. P. FERREIRA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e EMILENE DE L. P. FERREIRA - 

ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008263-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINHO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008263-34.2019.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: MARINHO PEREIRA DA SILVA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA e MARINHO PEREIRA DA SILVA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009943-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA LUCIA DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022/O (ADVOGADO(A))

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT18879-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009943-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ADRIANA LUCIA DA SILVA GOMES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ADRIANA 

LUCIA DA SILVA GOMES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013899-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013899-15.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MAURICIO BERTOLDO 

SANDRI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MAURICIO BERTOLDO SANDRI e BANCO 

DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030479-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030479-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EUDES ARRUDA DE ALMEIDA 

- ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME e BANCO DO 

BRASIL SA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026298-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026298-76.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: CONVENIENCIA DAS 

NACOES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes CONVENIENCIA DAS NACOES COMERCIO DE 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e BANCO DO BRASIL SA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032253-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AELSIO SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032253-88.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: AELSIO SANTOS DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e AELSIO SANTOS DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029319-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTECH ENGENHARIA DE CONSTRUCAO EIRELI (AUTOR(A))

MATEUS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029319-26.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CONSTECH ENGENHARIA DE 

CONSTRUCAO EIRELI, MATEUS SAMPAIO REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CONSTECH 

ENGENHARIA DE CONSTRUCAO EIRELI e outros e BANCO DO BRASIL SA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027765-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA JUSSARA BENDER - ME (EXECUTADO)

ADRIANA JUSSARA BENDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027765-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ADRIANA JUSSARA BENDER - ME, ADRIANA JUSSARA 

BENDER Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e ADRIANA JUSSARA BENDER - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019707-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES JESUINO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT10405-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019707-35.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: JAMES 

JESUINO DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e JAMES JESUINO DE OLIVEIRA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022053-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LOPES BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT8922-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 0 5 3 - 5 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCAS LOPES 

BORGES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e LUCAS LOPES BORGES 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023610-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA CORREIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023610-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LINDINALVA CORREIA DA 

COSTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LINDINALVA CORREIA 

DA COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022208-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONICIO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022208-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ONICIO SOARES DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e ONICIO SOARES DA SILVA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039093-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039093-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CANDIDO RAMOS DA SILVA FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CANDIDO 

RAMOS DA SILVA FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032833-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDUARDO LEVY GUIMARAES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032833-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: EDUARDO LEVY GUIMARAES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e EDUARDO 

LEVY GUIMARAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025722-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILKER SOARES DE SOUZA (APELADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025722-83.2018.8.11.0041 APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA APELADO: WILKER SOARES DE SOUZA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA e WILKER SOARES DE SOUZA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029813-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - MT9022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029813-85.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO 

REU: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARIA ROSA RODRIGO PINHEIRO e BANCO HONDA S/A. para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011371-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINIL GOMES DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011371-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOCINIL GOMES DA GUIA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOCINIL GOMES DA GUIA e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032206-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032206-80.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILSON ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes GILSON ALVES FERREIRA e BANCO PAN para que, no prazo de 10 
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(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035414-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035414-72.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALEXANDRE DOS SANTOS 

LARA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ALEXANDRE DOS SANTOS LARA e 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029894-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029894-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARISTELA DE FREITAS REU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARISTELA DE FREITAS e BANCO FINASA BMC S.A. para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038360-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AELSIO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038360-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AELSIO SANTOS DA SILVA REU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AELSIO SANTOS DA SILVA e BANCO FINASA BMC S.A. para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015998-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015998-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: GERSON DE OLIVEIRA LEITE Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e GERSON DE OLIVEIRA 

LEITE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023330-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - 700.106.251-00 

(PROCURADOR)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023330-39.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCO AUGUSTO TEIXEIRA 

MELHORANCA PROCURADOR: SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA e BANCO BMG S.A 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001088-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 1 0 8 8 - 2 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DISTRIBUIDORA 

DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e DISTRIBUIDORA DE LARANJAS MATO GROSSO EIRELI - ME para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000434-70.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e BENVENUTTI 

& XAVIER LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028303-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TADEU PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028303-08.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE TADEU PEREIRA BORGES 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSE TADEU PEREIRA BORGES e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027965-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO OAB - MT11635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027965-63.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: JUAREZ DE FIGUEIREDO 

BENEVIDES EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES e 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042712-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

UBENIS PEREIRA JARA OAB - MT15967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042712-52.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WESLEY SOUZA SANTOS REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes WESLEY SOUZA SANTOS e BANCO DO BRASIL SA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035502-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035502-13.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE RENATO MARTINS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JOSE RENATO MARTINS DA SILVA e BANCO DO 

BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030428-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030428-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHAES Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e 

LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005655-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

G C NEVES & NEVES LTDA - ME (AUTOR(A))

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

CLARICE TARDIM BRANDENBURGER MESQUITA BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1005655-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): G C NEVES & NEVES LTDA - ME, 

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES, CLARICE TARDIM BRANDENBURGER 

MESQUITA BORBA, GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes G C NEVES & 

NEVES LTDA - ME e outros (3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015839-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015839-78.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO ALVES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes OMNI FINANCEIRA S/A e ANTONIO ALVES para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037728-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037728-25.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: FRANCISCO JORGE EVANGELISTA DE MATTOS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e FRANCISCO 

JORGE EVANGELISTA DE MATTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025143-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025143-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ANA MARIA DA ROSA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ANA MARIA DA ROSA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026600-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JABES LYRA SOUZA DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026600-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: JABES 

LYRA SOUZA DE LIMA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e JABES LYRA SOUZA DE LIMA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028942-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028942-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

JAIRO CESAR FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031751-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RONDON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031751-18.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE RONDON JUNIOR 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JORGE RONDON JUNIOR e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023997-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023997-93.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: NELSON HIROSHI KIKUTA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e NELSON HIROSHI KIKUTA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030159-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030159-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: RODRIGO RAHAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e RODRIGO RAHAL para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021631-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DELBEM ALMEIDA EIRELI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021631-18.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RODRIGO DELBEM ALMEIDA EIRELI - ME, RODRIGO DELBEM 

ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e RODRIGO DELBEM ALMEIDA EIRELI - ME e outros para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006263-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (AUTOR(A))

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (AUTOR(A))

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006263-61.2019.8.11.0041 AUTOR(A): A L FERREIRA SOARES-S4 

COMUNICACAO - ME, SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO, EDNA 

CECILIA FERREIRA SOARES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes A L FERREIRA SOARES-S4 

COMUNICACAO - ME e outros (2) e BANCO DO BRASIL SA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016388-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA LAMEL LEWANDOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016388-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TAINA LAMEL LEWANDOWSKI 

REU: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes TAINA LAMEL LEWANDOWSKI e ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020578-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020578-31.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e FABIOLA ABREU LEITE 

FERRACINI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037497-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE BORBA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037497-32.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ROBSON VIEIRA DE BORBA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 
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partes BANCO BRADESCO e ROBSON VIEIRA DE BORBA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003017-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO MORAES CANUTO (AUTOR(A))

ROSANE LAMMEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003017-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUSCELINO MORAES CANUTO, 

ROSANE LAMMEL REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JUSCELINO MORAES CANUTO e outros 

e BANCO FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031750-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (EXECUTADO)

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031750-67.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME, MARCUS VINICIUS DE 

ANDRADE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO 

S/A e PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME e outros para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015715-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015715-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A):  CAR-CLEITON AUTO 

REGULADORA LTDA - ME REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CAR-CLEITON AUTO REGULADORA 

LTDA - ME e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036015-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FORTES ZYS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036015-78.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ADRIANA FORTES ZYS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e ADRIANA FORTES ZYS para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 
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dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038119-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038119-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e RUACH 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028452-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SONIA NUNES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028452-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: MARIA SONIA NUNES FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e MARIA SONIA 

NUNES FERREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016527-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE ZANA SANTOS OAB - PR88000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E UTILIDADES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KARLA BEATRIZ JACOB MELO SANTOS (EXECUTADO)

KENER BELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016527-45.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, SERV 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EXECUTADO: 

KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E UTILIDADES LTDA - ME, 

KARLA BEATRIZ JACOB MELO SANTOS, KENER BELO DOS SANTOS 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 
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tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e outros e KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E 

UTILIDADES LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036003-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA DUPIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA OAB - MT0014523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036003-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PATRICIA SOUZA DUPIM REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes PATRICIA SOUZA DUPIM e BANCO BMG S.A para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031225-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031225-85.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: LOTE 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e LOTE MATERIAIS 

DE CONSTRUCAO LTDA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004730-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (EMBARGANTE)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EMBARGANTE)

MARTA CAETANO DIAVAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004730-04.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARTA CAETANO DIAVAN, 

LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARTA CAETANO DIAVAN e outros (2) e BANCO 

DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041262-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO JOSE DA PENHA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041262-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA REU: CICERO JOSE DA PENHA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERFORTE- COOP DE ECON. E 

CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA e CICERO JOSE DA PENHA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025165-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

EDSON ISSAO ATAKIAMA (EXECUTADO)

CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025165-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 

- ME, EDSON ISSAO ATAKIAMA, CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e VALEMA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME e outros (2) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023976-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK ANDERSON DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023976-20.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ERICK ANDERSON DE LIMA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e 

ERICK ANDERSON DE LIMA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039985-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039985-23.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BUFFET LEILA MALOUF 

LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB 

MALOUF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BUFFET LEILA MALOUF LTDA e outros 

(3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028350-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (ESPÓLIO)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028350-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO, JOSE CUSTODIO 

DA SILVA ESPÓLIO: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e LAURA 

REGINA DOMINGOS DE PLACIDO e outros (2) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022681-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RAMOS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 6 8 1 - 4 5 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROGERIO 

RAMOS CARDOSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

ROGERIO RAMOS CARDOSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009675-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009675-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LISANIL DA CONCEICAO 

PATROCINIO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BMG S.A, 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 
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jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA e 

BANCO DO BRASIL SA e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013713-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE MANDACARI SILVA (REU)

EDMAR JOSE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013713-89.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e EDMAR JOSE 

DA SILVA e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016751-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016751-80.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES 

EIRELI - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e BETONFLEX-ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCOES 

EIRELI - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032743-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LARA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032743-76.2019.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: ALEXANDRE DE LARA PEREIRA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e ALEXANDRE DE LARA 

PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037862-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATAN SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037862-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOHNATAN SOUZA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JOHNATAN SOUZA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040050-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLF FIOS E CABOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040050-18.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FORTESTOQ 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, GOLF FIOS E 

CABOS LTDA - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGIONAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GERENCIAL FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, PONTAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

e outros e REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP e 

outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021607-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA OLIVIA ARTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021607-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: BRUNA OLIVIA ARTMANN 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. e BRUNA OLIVIA 

ARTMANN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019791-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019791-70.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

CARLINA MARIA RABELLO LEITE JACOB Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e CARLINA MARIA RABELLO 

LEITE JACOB para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040741-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RESCHKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA VIANNA STABILE OAB - MT16821/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040741-32.2018.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO RESCHKE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RICARDO RESCHKE e BANCO BRADESCO para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012139-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DA SILVA MATOS (EXECUTADO)

MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO (EXECUTADO)

DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JOAO PAULO RAMALHO CAETANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT20725-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012139-31.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

- ME, MAURICIO SOARES RIBEIRO AMBROSIO, CLAUDIA DA SILVA 

MATOS, JOAO PAULO RAMALHO CAETANO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DATWEB - COMERCIO E 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME e outros (3) para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016844-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016844-38.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GINCO URBANISMO LTDA, JULIO 

CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, ANDRE 

NAKAZORA TAMURA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GINCO URBANISMO LTDA e outros (3) e 

BANCO BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024982-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCON GONCALVES MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS OAB - MT24451/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024982-91.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LINCON GONCALVES MONTEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e LINCON 

GONCALVES MONTEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016195-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO NEVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016195-78.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: VALDEVINO NEVES DE MORAES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e VALDEVINO 

NEVES DE MORAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 
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assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022895-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - MT6762/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022895-70.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WILSON DIAS DE MOURA JUNIOR Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO RCI BRASIL S.A e WILSON DIAS 

DE MOURA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022356-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA LOPES DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022356-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CELIA LOPES DA ROCHA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CELIA LOPES DA 

ROCHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037783-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037783-39.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS 

e BANCO DAYCOVAL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012915-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA GABRIELA CAMPOS BORDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012915-65.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: BRUNA GABRIELA CAMPOS BORDIM Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e BRUNA 

GABRIELA CAMPOS BORDIM para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015703-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON BISPO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015703-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WELITON BISPO DA SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes WELITON BISPO DA SILVA e ITAU UNIBANCO S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026327-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNS ANDERSON DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026327-92.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: JOHNNS ANDERSON DE 

MORAES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e JOHNNS 

ANDERSON DE MORAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008319-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008319-38.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP, 

GILBERTO CORREA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e PLATINIUM CORRETORA DE SEGUROS 

EIRELI - EPP e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007317-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEMIMA DE MORAES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007317-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JEMIMA DE MORAES 

GONCALVES REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JEMIMA DE MORAES GONCALVES e BANCO 

DAYCOVAL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027145-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAENES DE HOLANDA FILHO (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027145-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: JOSE LAENES DE HOLANDA 

FILHO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e JOSE LAENES 

DE HOLANDA FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021414-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021414-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BENEDITO ALBUQUERQUE 

LOUZADA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BENEDITO 

ALBUQUERQUE LOUZADA e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029791-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029791-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e ANDREA 

MAURA SACIOTO RAHAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010523-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010523-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA 

REU: AYMORE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes DOUGLAS 

VERISSIMO DA SILVA e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032614-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAZAROTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032614-71.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: RODRIGO CAZAROTI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes RODRIGO CAZAROTI e BANCO DO BRASIL SA para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026237-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MOURA GOMES (AUTOR(A))

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco OAB - MT4255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026237-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA 

- EPP, WENDER MOURA GOMES REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP e 

outros e ITAU UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028679-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028679-23.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e GLAM 

EMPREENDIMENTOS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010060-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANA CANDIDA DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARAIZA DA SILVA PAIXAO OAB - MT11501-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010060-45.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: FRANCIANA CANDIDA DE FREITAS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e FRANCIANA 

CANDIDA DE FREITAS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032009-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERENTE)

RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

LARISSA MITER SIMON OAB - MT21400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032009-28.2019.8.11.0041 REQUERENTE: KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA, RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros e 

BANCO BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1605 de 2237



de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007157-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007157-71.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: EVALDO BARBOZA DA SILVA FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e EVALDO 

BARBOZA DA SILVA FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021117-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021117-60.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CACILDA AMORIM BEZERRA 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes CACILDA AMORIM BEZERRA e BANCO DAYCOVAL S/A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025041-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENEI DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025041-79.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSENEI DE FREITAS SANTOS 

REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSENEI DE FREITAS SANTOS e BANCO FINASA BMC S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007788-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (REQUERIDO)

EDSON FIDELIX DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007788-78.2019.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE REQUERIDO: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME, EDSON 

FIDELIX DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e EDSON FIDELIX 

DA SILVA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021109-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021109-83.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CACILDA AMORIM BEZERRA 

REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes CACILDA AMORIM BEZERRA e BANCO VOTORANTIM S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1021895-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021895-30.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RIBEIRO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA - EPP e ITAU UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019773-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019773-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NATHANY TAYNA DA SILVA 

COSTA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA e BANCO 

FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025868-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIO FORTE INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 

(ADVOGADO(A))

RICARDO MARTINS AMORIM OAB - SP216762 (ADVOGADO(A))

ROBERTO TEBAR NETO OAB - SP316924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025868-90.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GINCO URBANISMO LTDA, 

OSVALDO TETSUO TAMURA, JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, RIO 

FORTE INCORPORADORA LTDA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes GINCO 

URBANISMO LTDA e outros (3) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043604-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELIA BIAZOTO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043604-58.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JUSCELIA BIAZOTO AMORIM Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e JUSCELIA BIAZOTO 

AMORIM para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033934-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BALBINO DA COSTA SANTOS (REU)

PANTANAL CARRETAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033934-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

PANTANAL CARRETAS LTDA - ME, BALBINO DA COSTA SANTOS Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e PANTANAL 

CARRETAS LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022201-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARQUES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022201-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EDILSON JOSE MARQUES DE MORAES Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e EDILSON JOSE 

MARQUES DE MORAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035091-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035091-67.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GEDEON DA SILVA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035375-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035375-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e 

MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035230-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035230-19.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JORGE RODRIGUES DA SILVA e BANCO DO BRASIL 

SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023290-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CAMPELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023290-62.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

EXECUTADO: EVANDRO CAMPELO DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DAYCOVAL S/A e EVANDRO 

CAMPELO DOS SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021765-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021765-40.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE LUIS DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA e BANCO PAN para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034862-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034862-10.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARCOS ANTONIO FERREIRA e BANCO DAYCOVAL 

S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035223-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035223-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GEDEON DA SILVA e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019163-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CAVALCANTE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019163-76.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ERIKA CAVALCANTE SILVA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ERIKA CAVALCANTE SILVA e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1026026-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA SOARES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026026-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): OLGA SOARES DE ALMEIDA 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OLGA SOARES DE ALMEIDA e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023384-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023384-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROBERTO NERES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA e 

BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038456-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALINO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1038456-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO DE ALINO SOUZA REU: 

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FABIO DE ALINO SOUZA e SOROCRED - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026623-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026623-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARCO AURELIO CRUZ SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e MARCO AURELIO CRUZ 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022147-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (AUTOR(A))

WENDER MOURA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022147-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA 

- EPP, WENDER MOURA GOMES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP e 

outros e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010347-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONOEICAO GOMES DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010347-08.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: GONOEICAO GOMES DE JESUS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e GONOEICAO GOMES DE 

JESUS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006761-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006761-60.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALYNE VANNI MARTINS 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES e 

BANCO DAYCOVAL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 
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impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026407-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOLINO VIEIRA DA CUNHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026407-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AUTOLINO VIEIRA DA CUNHA 

FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes AUTOLINO VIEIRA DA CUNHA FILHO e BANCO DO 

BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023572-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023572-95.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JEFFERSON DO NASCIMENTO 

REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JEFFERSON DO NASCIMENTO e OMNI FINANCEIRA S/A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009518-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009518-61.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e PAULO 

ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032662-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032662-30.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPP 

REU: CIELO S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPP e CIELO S.A. para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026337-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026337-10.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: GISNAYRA SANTIAGO 

DA SILVA MORAES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e GISNAYRA SANTIAGO DA SILVA MORAES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025169-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025169-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e 

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030764-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 0 7 6 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M.P.M 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e M.P.M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022675-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROBERTO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 2 6 7 5 - 3 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO ROBERTO 

DA COSTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e JOAO ROBERTO DA 

COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014088-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014088-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SB INDUSTRIA E COMERCIO DE 
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CEREAIS LTDA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA e 

BANCO BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034662-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTY DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034662-03.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: WEVERTY DE ALMEIDA COSTA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e WEVERTY DE ALMEIDA 

COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012721-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAH MELO DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012721-94.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO FINASA BMC S.A. REU: 

ELOAH MELO DA CUNHA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO FINASA BMC S.A. e ELOAH MELO DA CUNHA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016181-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016181-94.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

BENEDITO GOMES MANGABEIRA JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e BENEDITO GOMES 

MANGABEIRA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044303-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENILDES ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044303-49.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENILDES ALVES NAZARIO 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BENILDES ALVES NAZARIO e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005576-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE COSTA NEGREIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

JOSE VILMAR FERREIRA COSTA OAB - MT19768/O-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005576-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GRACIETE COSTA NEGREIROS 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes GRACIETE 

COSTA NEGREIROS e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011396-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MICHELY FILIPPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011396-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELAINE MICHELY FILIPPO REU: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ELAINE MICHELY FILIPPO e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001159-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001159-25.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e MARIA DE FATIMA 

BATISTA BENDO GORGES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003742-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT14507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003742-46.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CLEBERSON RODRIGUES DE 

BRITO REU: GRAMARCA VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CLEBERSON RODRIGUES DE BRITO e 

GRAMARCA VEICULOS LTDA e outros para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 
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de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036943-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036943-29.2019.8.11.0041 REQUERENTE: TONI PINTO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes TONI PINTO DE SOUZA e Banco Safra S-A para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007121-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007121-29.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DARI JARBAS DE LIMA 

ALBUQUERQUE REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes DARI JARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE 

e BANCO FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016125-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PINTO LIBERATTI OAB - MT5906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016125-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FRANK GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes FRANK GOMES 

DA SILVA e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036921-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036921-68.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOILSON DOS SANTOS CONCEICAO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JOILSON 

DOS SANTOS CONCEICAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018466-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J LEONEL PEDROSO - ME (EXECUTADO)

JORGE LEONEL PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018466-26.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J LEONEL PEDROSO - ME, JORGE LEONEL PEDROSO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e J LEONEL 

PEDROSO - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031342-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031342-13.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA 

NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e ECLAIR DIAVAN e outros (2) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023141-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023141-61.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ROSICLEY PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS e 

BANCO DAYCOVAL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023563-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023563-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DIEGO AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DIEGO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA e BANCO 

FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021106-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO AUGUSTO SOUSA PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021106-31.2019.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 
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DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: DANILO AUGUSTO SOUSA PEDROSO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e DANILO AUGUSTO SOUSA 

PEDROSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006996-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE CICERO DE SA LAMELLAS OAB - DF33037 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA CUNHA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006996-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA 

E EMPRESTIMO POUPEX REQUERIDO: SERGIO DA CUNHA MACEDO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ASSOCIACAO DE POUPANCA E 

EMPRESTIMO POUPEX e SERGIO DA CUNHA MACEDO para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020969-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020969-49.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CACILDA AMORIM BEZERRA 

REU: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes CACILDA AMORIM BEZERRA e BANCO MERCANTIL 

DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023392-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023392-79.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE ROBERTO NERES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA e 

Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019813-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019813-26.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS CARLOS DIAS DE 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ e 

Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 
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FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018921-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO OSMAR VILELA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018921-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ORLANDO OSMAR VILELA 

NETO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ORLANDO OSMAR VILELA NETO e Banco Safra S-A 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021616-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021616-44.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: WELLINTON ANTONIO 

DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e 

WELLINTON ANTONIO DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034900-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBINO GADOMSKI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034900-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ALBINO GADOMSKI JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ALBINO GADOMSKI 

JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019795-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019795-05.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIS CARLOS DIAS DE 

QUEIROZ REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ e 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028499-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUNIOR CARLOS DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028499-07.2019.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: LEANDRO JUNIOR CARLOS DA 

CUNHA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e LEANDRO JUNIOR CARLOS 

DA CUNHA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023466-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023466-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): APARECIDO FERREIRA DA SILVA 

REU: AYMORE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes APARECIDO 

FERREIRA DA SILVA e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023892-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023892-48.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ROMULO BORGES OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ROMULO BORGES OLIVEIRA e BANCO DAYCOVAL 

S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036669-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCIMAR FERREIRA PINTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036669-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: JUSCIMAR FERREIRA PINTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e JUSCIMAR 

FERREIRA PINTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023860-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023860-43.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ROMULO BORGES OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ROMULO BORGES OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL 

SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036089-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAD COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

MARCOS ROBERTO DOLENSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036089-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MAD COMERCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, MARCOS 

ROBERTO DOLENSE REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MAD COMERCIO VAREJISTA E 

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME e outros e BANCO 

BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006790-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. I. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. M. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006790-13.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MAX DOUGLAS MACHADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e MAX DOUGLAS MACHADO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007936-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA POLINSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007936-26.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JANAINA POLINSKI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e JANAINA POLINSKI para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036270-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

DEBORA ZERBINATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036270-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): I. L. DA SILVA EIRELI - ME, 

DEBORA ZERBINATO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes I. L. DA SILVA EIRELI - ME e outros e 

BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035837-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA CUNHA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035837-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO DA CUNHA MACEDO 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes SERGIO DA 

CUNHA MACEDO e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026678-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENEI DE FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026678-65.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOSENEI DE FREITAS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JOSENEI DE FREITAS 

SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001820-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEIA PIMENTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001820-67.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: IRINEIA PIMENTA FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e IRINEIA PIMENTA FERREIRA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026978-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026978-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: SERGIO PEREIRA DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e SERGIO PEREIRA DE 

SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039481-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MAGNA PEREIRA BRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1622 de 2237



(ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039481-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ADRIANA MAGNA PEREIRA BRANCO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ADRIANA 

MAGNA PEREIRA BRANCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031601-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031601-37.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JONATHAN RICHARD DE 

CAMPOS BITTENCOURT REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JONATHAN RICHARD DE CAMPOS 

BITTENCOURT e ITAU UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009835-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009835-59.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP, DANIELLE 

CRISTIANE MARIA PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP 

e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002890-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002890-22.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e BANCO PAN para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020201-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT3670-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020201-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: MARIA 

DO CARMO FREITAS DE SOUZA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e MARIA DO CARMO FREITAS 

DE SOUZA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002219-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002219-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EVALDO ALVES NAZARIO 

REQUERIDO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes EVALDO ALVES 

NAZARIO e BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022112-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022112-73.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUIZ CARLOS BARBOSA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022070-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022070-24.2019.8.11.0041 REQUERENTE: IVO OLIVEIRA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes IVO OLIVEIRA DE MOURA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011574-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (REU)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011574-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME, PAULO ROBERTO DA 

CONCEICAO JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 
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partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e PAULO ROBERTO DA CONCEICAO 

JUNIOR - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021892-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON FELIX GALVAO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021892-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GERSON FELIX GALVAO FILHO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e GERSON FELIX GALVAO FILHO para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021359-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTULINO VALERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021359-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ARTULINO VALERIO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

ARTULINO VALERIO DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004989-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELE DOS SANTOS RAMOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004989-33.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

GRASIELE DOS SANTOS RAMOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e GRASIELE DOS SANTOS RAMOS para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020386-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENEGIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020386-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DENEGIL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes DENEGIL RODRIGUES DE OLIVEIRA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005720-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES (EXECUTADO)

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005720-92.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 

- ME, DANIEL SGUAREZI MUSSA DE MORAES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e ALPHAPLAST INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035649-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIO SANTANA MURTINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035649-73.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ELISIO SANTANA MURTINHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

ELISIO SANTANA MURTINHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019457-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARENILCE MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019457-31.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARENILCE MORAES SOUZA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARENILCE MORAES SOUZA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020460-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVIDIO BRITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020460-26.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DAVIDIO BRITO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO GMAC S.A. e DAVIDIO BRITO DA SILVA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020127-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO CEZAR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020127-69.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CARLITO CEZAR DE ARAUJO 

REU: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CARLITO CEZAR DE ARAUJO e BANCO 

RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023075-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

PAN SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023075-86.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARILENE GARCIA REU: PAN 

SEGUROS S.A., BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARILENE GARCIA e PAN SEGUROS S.A. e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023075-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

PAN SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023075-86.2016.8.11.0041 AUTOR: MARILENE GARCIA 

RÉU: PAN SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A. Vistos etc. A parte autora 

maneja pedido de reconsideração ao comando judicial ID. 4711733 que 

determinou a suspensão do feito por força de Recurso Especial. Para se 

insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido 

alternativo” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a 

adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a modificação 

de decisão judicial. Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de 

matéria já decidida no presente feito, repiso as argumentações 

expendidas na decisão combatida e mantê-la incólume por seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037753-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037753-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO GUIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes GILBERTO GUIA 

DA SILVA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001617-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RODRIGUES PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001617-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ENIO RODRIGUES PACHECO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e ENIO RODRIGUES PACHECO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006417-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER WELBER SLOMINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 6 4 1 7 - 7 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WAGNER 

WELBER SLOMINSKI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

WAGNER WELBER SLOMINSKI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1042157-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042157-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AUGUSTO CESAR DE ARRUDA 

TAQUES REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes AUGUSTO CESAR DE ARRUDA TAQUES 

e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043851-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO AMANCIO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043851-39.2018.8.11.0041 REQUERENTE: HIPOLITO AMANCIO BORGES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes HIPOLITO AMANCIO BORGES e BANCO BRADESCO para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 
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efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000092-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 2 - 2 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e LUIS 

CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002471-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ARMINDO RODRIGUES DE MORAES (EXECUTADO)

EMPLACA SERV. DE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA ALVES DO NASCIMENTO OAB - PB23417 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002471-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: EMPLACA SERV. DE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME, 

LEONY FERREIRA DO NASCIMENTO, ARMINDO RODRIGUES DE MORAES 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO e EMPLACA SERV. DE COMUNICACAO VISUAL LTDA. - ME 

e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019427-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA (REU)

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019427-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JULIO BATISTA DA SILVA - ME, JOELMA LEITE DE ARRUDA SILVA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e JULIO 

BATISTA DA SILVA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041200-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041200-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DARLENE CAMPOS PADILHA 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 
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que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ e BANCO 

PAN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039848-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON BISPO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039848-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANDERSON BISPO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e ANDERSON BISPO DA SILVA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031490-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI CONCEICAO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031490-53.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GENI CONCEICAO DOS REIS REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes GENI CONCEICAO DOS REIS e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1044186-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rachel de Sabóia Bicudo (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044186-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANATASHA GIOVANAZ 

ARMILIATO REU: RACHEL DE SABÓIA BICUDO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO e 

Rachel de Sabóia Bicudo para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033111-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENI ROCHA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033111-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: ALDENI ROCHA DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ALDENI ROCHA DE SOUZA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029332-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029332-25.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA e 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021757-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021757-63.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE LUIS DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA e BANCO PAN para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022091-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022091-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ CARLOS BARBOSA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LUIZ CARLOS BARBOSA e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021777-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021777-54.2019.8.11.0041 REQUERENTE: IVO OLIVEIRA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes IVO OLIVEIRA DE MOURA e BANCO DO BRASIL SA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021742-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021742-94.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE LUIS DE ASSIS 
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OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes JORGE LUIS DE ASSIS OLIVEIRA e 

Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003309-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAILSON SALVADOR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003309-42.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JANAILSON SALVADOR DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JANAILSON 

SALVADOR DO NASCIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021253-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021253-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EVANILSON MAGALHAES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes EVANILSON MAGALHAES DA SILVA e BANCO PAN para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021263-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021263-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EVANILSON MAGALHAES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes EVANILSON MAGALHAES DA SILVA e 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022076-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022076-31.2019.8.11.0041 REQUERENTE: IVO OLIVEIRA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes IVO OLIVEIRA DE MOURA e Banco Safra S-A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022079-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022079-83.2019.8.11.0041 REQUERENTE: IVO OLIVEIRA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes IVO OLIVEIRA DE 

MOURA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018897-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO OSMAR VILELA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018897-89.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ORLANDO OSMAR VILELA 

NETO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ORLANDO OSMAR VILELA NETO e 

Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000767-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DE SOUZA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000767-51.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JAIRO DE SOUZA 

QUEIROZ Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e JAIRO DE 

SOUZA QUEIROZ para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032374-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032374-82.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RODINEY PRADO DA SILVA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes RODINEY PRADO 

DA SILVA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005256-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005256-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EBC - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e EBC - 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020298-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

OLINDA NASCIMENTO DOS SANTOS (REU)

LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020298-31.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME, LORINALDO FRANCISCO DOS 

SANTOS, OLINDA NASCIMENTO DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e TRANSLORI 

TRANSPORTES LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000127-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ARACYLDES DE VON HOLLEBEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000127-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA REQUERIDO: JOSÉ ARACYLDES DE VON HOLLEBEN 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e JOSÉ ARACYLDES DE VON 

HOLLEBEN para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039143-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039143-09.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: ALPHAPLAST INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ALPHAPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME e BANCO DO BRASIL 

SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025545-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025545-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: BENEDITO LUCAS DE MIRANDA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e 

BENEDITO LUCAS DE MIRANDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036467-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. C. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036467-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ODIRSON CARLOS DE ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e ODIRSON CARLOS DE 

ALMEIDA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031634-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI CONCEICAO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031634-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GENI CONCEICAO DOS REIS REU: 

BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes GENI 

CONCEICAO DOS REIS e BANCO PAN para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035962-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. LAZARIN - ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 5 9 6 2 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: M. V. LAZARIN - 

ME - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e M. V. LAZARIN - ME - ME 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012166-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DE FREITA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012166-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: PAULO 

EDUARDO DE FREITA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO S/A e PAULO EDUARDO DE FREITA - ME para que, 
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no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028550-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALEXANDRO ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028550-52.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DIEGO ALEXANDRO 

ALMEIDA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e 

DIEGO ALEXANDRO ALMEIDA DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042800-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042800-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LORRAN BURIN DANTAS DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes LUIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e LORRAN BURIN DANTAS DE 

FIGUEIREDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039891-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO RAFAEL PINTO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039891-75.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DANILO RAFAEL PINTO PEREIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e DANILO RAFAEL 

PINTO PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005349-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT14431-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005349-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S/A EXECUTADO: LEONARDO MENDES VILAS BOAS Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A e 

LEONARDO MENDES VILAS BOAS para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001023-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 1 0 2 3 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FAGNER DE 

MEDEIROS SANTANA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e FAGNER 

DE MEDEIROS SANTANA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012075-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON CLARO LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012075-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOELSON CLARO LEITE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e JOELSON CLARO LEITE para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033218-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J LEONEL PEDROSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033218-03.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J LEONEL PEDROSO - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e J LEONEL PEDROSO - ME para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1024490-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024490-02.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO 

REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO e BANCO FINASA BMC S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039693-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODACILDA DE ARRUDA LIMA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039693-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ODACILDA DE ARRUDA LIMA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e ODACILDA DE ARRUDA LIMA para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013011-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 0 1 1 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAPHAEL 

EDUARDO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003919-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI JOHN DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003919-10.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: SUELI JOHN DE AVILA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e SUELI JOHN DE AVILA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038849-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038849-54.2019.8.11.0041 REQUERENTE: VANDERLEI COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes VANDERLEI COSTA DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030775-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

FABIO ARRUDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030775-11.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME, EUDES ARRUDA DE 

ALMEIDA, FABIO ARRUDA DE ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e EUDES ARRUDA DE 

ALMEIDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042894-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROSA CELESTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042894-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: EDSON ROSA CELESTINO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e EDSON ROSA 

CELESTINO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007954-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARDOSO SIQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007954-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 
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MARCOS CARDOSO SIQUEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SICREDI CENTRO NORTE e MARCOS CARDOSO SIQUEIRA para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021422-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021422-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIO SCOLARI REU: BANCO 

J. SAFRA S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CLAUDIO 

SCOLARI e BANCO J. SAFRA S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1041297-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAÚ UNIBANCO S.A (REU)

Banco BMG S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041297-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA MADALENA DE LIMA REU: 

BANCO BMG S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA MADALENA DE LIMA e Banco BMG S/A e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024245-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL DIAS PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024245-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EMANOEL DIAS PACHECO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e EMANOEL DIAS 

PACHECO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1038731-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAICIL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT15366/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038731-78.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADAICIL FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ADAICIL FERREIRA DA SILVA e ITAU UNIBANCO S/A 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024378-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO GOMES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024378-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. REU: LAZARO GOMES DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. e LAZARO GOMES DA SILVA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003120-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROGERIO ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003120-64.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SANDRO ROGERIO ARRUDA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SANDRO ROGERIO ARRUDA e BANCO PAN para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016617-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCIDIO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016617-82.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: PROCIDIO PINTO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e PROCIDIO PINTO DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028222-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028222-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SULA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SULA DE OLIVEIRA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011927-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 1 9 2 7 - 1 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELEN SUZAN 

NASCIMENTO CERQUEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e HELEN 

SUZAN NASCIMENTO CERQUEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021166-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LOZANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021166-09.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ADEMIR LOZANO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO S/A e ADEMIR LOZANO para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004017-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES CALDAS OAB - RJ088560 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA FILHO E GANCEDO CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004017-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: SILVA FILHO E GANCEDO CALCADOS LTDA. 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes KIRTON BANK 

S/A BANCO MULTIPLO e SILVA FILHO E GANCEDO CALCADOS LTDA. 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026096-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO RODRIGUES JUNIOR OAB - SP99261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026096-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARCO ANTONIO FLORES DOS 

SANTOS REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E 

NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARCO ANTONIO FLORES DOS SANTOS e 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031375-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031375-32.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LUZIA ROSA DE OLIVEIRA e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036846-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR (REU)

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 6 8 4 6 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  A U T O R ( A ) :  B B . L E A S I N G 

S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL REU: OTICA BOA ESPERANCA LTDA - 

ME, SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL e 

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016069-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UMILTON CARLOS TAKISHIMA (REU)

SETUCO TAKISHIMA (REU)

MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - ME (REU)

IVANISE LIMA AZAMBUJA FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016069-28.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - ME, UMILTON 

CARLOS TAKISHIMA, SETUCO TAKISHIMA, IVANISE LIMA AZAMBUJA 

FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e MATERCAL MATERIAIS P/ CONSTRUCOES ALMEIDA LTDA - 

ME e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031386-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031386-61.2019.8.11.0041 REQUERENTE: LUZIA ROSA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUZIA ROSA DE OLIVEIRA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034546-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034546-94.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: GABY E ARY BORRACHARIA 

E TRANSPORTES LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 
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deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GABY E ARY BORRACHARIA E 

TRANSPORTES LTDA - ME e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032701-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ANDRADE PANHAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032701-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DOUGLAS DE ANDRADE 

PANHAN REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes DOUGLAS DE ANDRADE PANHAN e 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032321-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SALGADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032321-04.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CLAYTON SALGADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CLAYTON SALGADO DOS SANTOS e 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042018-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042018-49.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JORGE SILVA DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e JORGE SILVA DOS 

SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013276-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ (AUTOR(A))

ABDALA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013276-14.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ABDALA IMOVEIS LTDA - ME, 

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ, SUZANA BORGES GUIMARAES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ABDALA IMOVEIS LTDA - ME e outros (2) e BANCO DO BRASIL SA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 
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eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1037032-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037032-52.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HELENA CATARINA DE PAULA 

LATORRACA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes HELENA CATARINA DE PAULA LATORRACA e 

BANCO FINASA BMC S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019285-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019285-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e LUIZ 

GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044407-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044407-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZEU DE LARA HURTADO 

FILHO REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO e BANCO PAN para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1045150-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA 

(EMBARGANTE)

MARCIA BERTHO SILVA (EMBARGANTE)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (EMBARGANTE)

MARCOS VANOR BERTHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045150-17.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: MARCONI COMERCIO 

SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, MARCOS VANOR BERTHO, 

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA, MARCIA BERTHO SILVA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES 

LTDA e outros (3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041248-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON SANTANA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041248-56.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: AILTON SANTANA DA SILVA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e AILTON 

SANTANA DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034945-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034945-26.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA e BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035200-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035200-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes GEDEON DA 

SILVA e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035210-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035210-28.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes GEDEON DA SILVA e BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035072-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035072-61.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes GEDEON DA SILVA e BANCO DO BRASIL SA para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001861-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LOPES DO COUTO OAB - MG97700 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001861-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e 

CAMILA DE SOUSA LOBO BRAGA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035080-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEDEON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035080-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GEDEON DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes GEDEON DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002273-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID OTERO DE SOUZA OAB - MT24718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002273-62.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DAIDE PARDINHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA e BANCO AGIBANK 

S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042357-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO BRITO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042357-08.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ITALO BRUNO BRITO DE 

ARRUDA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ITALO BRUNO BRITO DE ARRUDA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027648-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027648-65.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CONCEICAO 

APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026181-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026181-51.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADEILTO ROCHA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADEILTO ROCHA 

DOS SANTOS e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026363-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NEVES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026363-37.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: LUCIANO NEVES DE MATOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e LUCIANO NEVES DE 

MATOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015258-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEMIR FELIX PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015258-68.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: VALTEMIR FELIX PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e VALTEMIR FELIX PEREIRA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045343-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEITOR LUIZ CARDOZO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045343-32.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: HEITOR LUIZ CARDOZO RIBEIRO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e 

HEITOR LUIZ CARDOZO RIBEIRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005766-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANNY NAYARA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005766-47.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DAIANNY NAYARA SILVA 

OLIVEIRA REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DAIANNY NAYARA SILVA OLIVEIRA e OMNI 

FINANCEIRA S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041392-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041392-30.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ARILDO LOPES DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e ARILDO LOPES DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037833-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037833-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes JOAO FERREIRA 

DA SILVA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044431-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP (AUTOR(A))

ADRIANO RIBEIRO PEQUENO (INVENTARIANTE)

AURILIO TEIXEIRA PEQUENO (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT6706-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

BANCO BRADESCO (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044431-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): A. L . C. AUTO CENTER LTDA - 

EPP ESPÓLIO: AURILIO TEIXEIRA PEQUENO INVENTARIANTE: ADRIANO 

RIBEIRO PEQUENO REU: BANCO BRADESCO, BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes A. L . C. AUTO CENTER LTDA - EPP e outros (2) e BANCO 

BRADESCO e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011190-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALFREDO CANESIN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011190-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

EMERSON ALFREDO CANESIN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e EMERSON ALFREDO CANESIN para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1004231-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA GAIVA TAQUES OAB - MT18058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004231-54.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CELIA REGINA LEITE DOS REIS 

CARGNELUTTI REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI e BANCO PAN para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021058-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021058-43.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S/A EXECUTADO: WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A 

e WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044353-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO FERREIRA NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM E PROFISS 

(REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1650 de 2237



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044353-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADELINO FERREIRA NORONHA 

REU: ITAU UNIBANCO S/A, COOPERATIVA DE AUXILIARES E TECNICOS 

DE ENFERMAGEM E PROFISS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ADELINO FERREIRA NORONHA e ITAU UNIBANCO S/A e outros 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002347-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADSTON LUIZ ARANTES JUNIOR (REU)

LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES (REU)

CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA OAB - MT19195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002347-53.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

CARVALHO ARANTES RESTAURANTES LTDA - ME, ADSTON LUIZ 

ARANTES JUNIOR, LEIDIANNI GARCIA DE CARVALHO ARANTES Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e CARVALHO 

ARANTES RESTAURANTES LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034512-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034512-56.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS 

SANTOS e BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005810-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYELLEN MORAES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 5 8 1 0 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THAYELLEN 

MORAES DA COSTA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

THAYELLEN MORAES DA COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005815-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. V. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005815-88.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LINO DIAS VIEIRA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 
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deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LINO DIAS VIEIRA para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002849-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002849-89.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIO PINHEIRO ESPOSITO 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MARIO PINHEIRO ESPOSITO e 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003092-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS 

AUTOMOTIVAS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (EMBARGADO)

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003092-67.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: M.E.S. COMERCIO 

EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., 

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE 

PECAS AUTOMOTIVAS LTDA e BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023351-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE ARAUJO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023351-20.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ROBSON DE ARAUJO 

CARDOSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ROBSON DE ARAUJO 

CARDOSO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007957-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. P. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007957-65.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CELSO OSCAR 

PEROTTONI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 
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inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CELSO OSCAR 

PEROTTONI para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011271-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011271-19.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

SEBASTIAO CANDIDO DUARTE FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018432-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018432-51.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e JOSE ROBERTO 

PRADO DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031206-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031206-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: OLGA RODRIGUES DE MATOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e OLGA RODRIGUES DE 

MATOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040114-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIA HELENA SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040114-91.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: ALICIA HELENA SOARES DA SILVA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e ALICIA HELENA SOARES DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 
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ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036842-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CALIL ZARUR NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036842-89.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: DOMINGOS CALIL ZARUR NETO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e DOMINGOS CALIL ZARUR 

NETO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039684-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA FLORES DE AVILA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 9 6 8 4 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DEBORA 

FLORES DE AVILA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e DEBORA 

FLORES DE AVILA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029731-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTENIR OLIVEIRA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029731-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: ALTENIR OLIVEIRA DE ANDRADE Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e ALTENIR 

OLIVEIRA DE ANDRADE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027401-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027401-84.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARCO AURELIO DE SOUSA 

LOPES REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES e 

Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000363-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA PRADO DA COSTA E SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000363-97.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

NEUZA PRADO DA COSTA E SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e NEUZA PRADO DA COSTA 

E SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001055-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEY SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001055-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JUCINEY SANTANA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JUCINEY SANTANA DA 

SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026653-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIMAR CANDIDO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026653-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: DULCIMAR CANDIDO DE MORAES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e DULCIMAR 

CANDIDO DE MORAES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034355-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034355-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

IMPPACTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038075-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANN PEREIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038075-24.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUANN PEREIRA RIBEIRO REU: 

AYMORE Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 
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necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes LUANN PEREIRA 

RIBEIRO e AYMORE para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013171-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013171-37.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA 

REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes EMIDIO MARCOS DE OLIVEIRA e BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042380-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILON RIZZETTO TEIXEIRA OAB - RS33798 (ADVOGADO(A))

FLAVIA JACOVOZZI MIRANDA OAB - PR71812 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042380-51.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: EGMAR IVO FRANCISCO PERRI 

BRUNETTA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA e BANCO 

DO BRASIL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008693-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO GIOVANNI DE LIMA AURICHIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008693-83.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BRUNNO GIOVANNI DE LIMA 

AURICHIO REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BRUNNO GIOVANNI DE LIMA AURICHIO e 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032450-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.M DE MORAES COMERCIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIO MARCELO DE MORAES (EXECUTADO)

SIMONE MELO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032450-09.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: M.M DE MORAES COMERCIO EIRELI - ME, MARIO MARCELO 

DE MORAES, SIMONE MELO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO e M.M DE MORAES 

COMERCIO EIRELI - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
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se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037781-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037781-69.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ALESSANDRO 

CARDOSO DOS SANTOS e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025480-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025480-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: NELSON ARAUJO DA SILVA Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO e 

NELSON ARAUJO DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039588-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDERLUCIO DIANCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039588-27.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: WEDERLUCIO DIANCHINI Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e WEDERLUCIO DIANCHINI 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1043814-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CINTRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043814-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO HENRIQUE CINTRA DA 

SILVA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes PAULO 

HENRIQUE CINTRA DA SILVA e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017404-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017404-82.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

FORTALEZA DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e FORTALEZA 

DE QUEIROZ E FORTALEZA DE QUEIROZ LTDA - ME para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045356-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. R. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. M. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045356-31.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: FLAVIO DE MELO AGUIAR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO RCI BRASIL S.A e FLAVIO DE MELO AGUIAR 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045384-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OAB - SP254225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

IVETE MANDACARI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045384-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI 

SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A e EDMAR JOSE DA SILVA e outros para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000803-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 8 0 3 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e LUIS 

CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009583-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA NOBRE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009583-22.2019.8.11.0041 AUTOR(A): SALMA NOBRE DE SOUSA REU: 

BANCO RCI BRASIL S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 
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titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes SALMA NOBRE DE SOUSA e BANCO RCI BRASIL S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043470-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CASSOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043470-31.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS CASSOL Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e LUIZ CARLOS CASSOL para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017576-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES PRATES (EXECUTADO)

V. R. PRATES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017576-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: V. R. PRATES - ME, VALMIR RODRIGUES PRATES Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e V. R. PRATES - 

ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035922-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035922-86.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP e ITAU UNIBANCO S/A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023850-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO MANOEL BICUDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023850-96.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO MANOEL BICUDO, 

ROSICOELLI BICUDO MENDES SILVA REU: BANCO BRADESCO, 

ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 
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as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ANTONIO MANOEL BICUDO e outros e BANCO 

BRADESCO e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008747-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008747-83.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO 

REU: BANCO ITAULEASING S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO e BANCO ITAULEASING S.A. para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010368-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010368-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 

EPP, METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI, ANA PAULA 

MACEDO SENDESKI, EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e D' ALUMINIO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP e outros (4) para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1028299-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028299-68.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e SILVIO CEZAR 

CORREA ARAUJO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011068-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011068-57.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROSANGELA APARECIDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1660 de 2237



tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO HONDA S/A. e ROSANGELA 

APARECIDA DE FIGUEIREDO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002787-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LIMA FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002787-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE LIMA FEITOSA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e JOSE LIMA FEITOSA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035639-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

IVANILDE MARIA OSTROVSKI SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO DEL BARCO NEVES OAB - MT6743-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035639-29.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS 

PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: WALMIR SOUZA 

SANTOS, IVANILDE MARIA OSTROVSKI SOUZA SANTOS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MUTUA DE ASSISTENCIA DOS 

PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e WALMIR SOUZA SANTOS e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033430-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS THIAGO FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033430-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS THIAGO FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e CARLOS THIAGO FERREIRA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004269-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME (REU)

ANTONIA TATIANA SOUZA DA SILVA (REU)

GARCIA BENEDITO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004269-95.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GARCIA COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME, ANTONIA 

TATIANA SOUZA DA SILVA, GARCIA BENEDITO DA CRUZ Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e GARCIA 
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COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS LTDA - ME e outros (2) para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023099-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023099-12.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FLAVIO 

SOARES FERREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e FLAVIO SOARES FERREIRA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015388-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON COOPER COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015388-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JEFERSON COOPER COELHO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e JEFERSON COOPER COELHO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033405-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. -. A. D. C. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. D. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033405-40.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. REQUERIDO: NELSON LUIZ DE LIMA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CNF - 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. e NELSON LUIZ 

DE LIMA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008372-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL COSTA LEITE OAB - MT6608-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008372-48.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: CENTRO-OESTE COMERCIO 

DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CENTRO-OESTE 

COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA - EIRELI e BANCO DO BRASIL SA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015540-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

(EXECUTADO)

CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)

GORETE SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

VINICIUS SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015540-38.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 

LTDA, CLAUVIRI FEDRIZZI, GORETE SOARES FEDRIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007629-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENDYSON DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007629-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: KENDYSON DE OLIVEIRA SOUSA 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e KENDYSON DE OLIVEIRA 

SOUSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013093-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013093-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e BRUMER 

FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014756-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014756-32.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: JOSE GERALDO RIVA JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e JOSE GERALDO RIVA 

JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004868-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE RICARDO LAURINDO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004868-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: OMNI - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, JOSE 

RICARDO LAURINDO DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OMNI - 

SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020100-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020100-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: MARCO ANTONIO MACHADO 

PEREIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e MARCO ANTONIO 

MACHADO PEREIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050445-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE BONFIM LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1050445-35.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GRACIETE BONFIM LOPES REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes GRACIETE BONFIM LOPES e BANCO BMG S.A para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021813-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021813-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ADRIANO FERNANDES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e ADRIANO FERNANDES para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022101-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022101-49.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOABE VIEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 
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isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO FINASA BMC S.A. e JOABE VIEIRA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027363-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO CUENCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027363-09.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: 

ERASMO CUENCA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e ERASMO CUENCA para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036879-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATUS PUBLICIDADE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036879-87.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ATUS PUBLICIDADE LTDA - 

ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes ATUS PUBLICIDADE LTDA - ME e BANCO DO BRASIL 

SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005354-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SESAR FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005354-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: PAULO SESAR FILHO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e PAULO SESAR 

FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009586-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAOLA LARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009586-74.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: PAOLA LARA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e PAOLA LARA DE OLIVEIRA 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1665 de 2237



finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028629-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028629-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARIA JULIA JACINTO DA SILVA, CARLA JULIANA 

FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS 

EIRELI - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017755-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (EXECUTADO)

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (EXECUTADO)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017755-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, JOAO 

FERNANDO MARQUES RIBEIRO, SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI 

FONSECA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP e outros 

(2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021361-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REU)

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021361-57.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

CASA BELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, 

LUIS CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SICREDI CENTRO NORTE e CASA BELA COMERCIO 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME e outros para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020491-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIZE BATISTA GEREMIAS DE PINHO (REU)

SOLUCOES INTELIGENTES CONSTRUCOES E IMPORTACOES LTDA - ME 

(REU)

ALEXSANDRO FRANCA DE PINHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020491-12.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SOLUCOES INTELIGENTES CONSTRUCOES E IMPORTACOES LTDA - ME, 

ALEXSANDRO FRANCA DE PINHO, DEIZE BATISTA GEREMIAS DE PINHO 

Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e SOLUCOES INTELIGENTES CONSTRUCOES E IMPORTACOES 

LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 
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manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011362-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARUMI MATSUNAGA (EXECUTADO)

HARUMI MATSUNAGA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011362-80.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HARUMI MATSUNAGA - ME, HARUMI MATSUNAGA Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e HARUMI 

MATSUNAGA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029637-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029637-09.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e 

CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017563-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017563-54.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e VICTOR ALIPIO 

AZEVEDO BORGES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016672-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016672-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e DEUSDETI 

PEDROSO NEVES FILHO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034497-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO EXTEKOETTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034497-53.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: EVANDRO EXTEKOETTER Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e EVANDRO EXTEKOETTER 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010328-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES (EXECUTADO)

ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES 97528056120 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010328-36.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES 97528056120, ANNA 

CAROLINA MELO GUIMARAES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e ANNA CAROLINA MELO GUIMARAES 

97528056120 e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014618-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014618-60.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ROBERTO DE JESUS DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e ROBERTO DE JESUS DA SILVA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043622-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043622-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DIEGO DA SILVA ANDRADE Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes OMNI FINANCEIRA S/A e DIEGO DA SILVA ANDRADE 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019803-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 
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AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019803-84.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e 

ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035472-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FARIA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 5 4 7 2 - 4 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JULIO CESAR 

FARIA DE MELO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e JULIO CESAR FARIA DE 

MELO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044343-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS DA SILVA JESUS (EXECUTADO)

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044343-31.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 

- ME, JOSIAS DA SILVA JESUS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE 

LIMPEZA EIRELI - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018439-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018439-77.2016.8.11.0041 AUTOR(A): TRANSLORI TRANSPORTES 

LTDA - ME REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME e ITAU 

UNIBANCO S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011798-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MYLLENA ROCHA SBORCHIA (EXECUTADO)

EDVALDO LUIZ SBORCHIA (EXECUTADO)

HELENA MARCATO SBORCHIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011798-68.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E 

LANCHONETE LTDA - ME, EDVALDO LUIZ SBORCHIA, HELENA MARCATO 

SBORCHIA, MYLLENA ROCHA SBORCHIA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e SORVETELLE SORVETERIA, 

RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME e outros (3) para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017616-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER A. P. GIUGNI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017616-06.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ROGNER A. P. GIUGNI - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ROGNER A. P. GIUGNI - ME 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041847-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041847-29.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e CARLOS 

EDUARDO SILVA OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040674-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040674-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: LUCIANO BARBOSA DA SILVEIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e LUCIANO 

BARBOSA DA SILVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036983-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DE CASTRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036983-79.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA ELENA 

DE CASTRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA ELENA DE CASTRO e CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046449-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORMANDO LEMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046449-29.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

NORMANDO LEMES DE ALMEIDA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e NORMANDO LEMES DE ALMEIDA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047424-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AUGUSTO NEIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047424-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO AUGUSTO NEIVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LEANDRO AUGUSTO NEIVA e BANCO BMG S.A para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030721-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANDERSON LUIZ DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030721-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: RD - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP, ANDERSON LUIZ DIAS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e RD - 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA - EPP e outros para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054713-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILNICE TAVARES REIS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1054713-35.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: WILNICE TAVARES REIS OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e WILNICE 

TAVARES REIS OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030583-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTES MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030583-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AIRTES MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes AIRTES MARIA 

DE OLIVEIRA e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000688-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000688-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: ELIAS RAYGOR 

MORAIS LIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e ELIAS 

RAYGOR MORAIS LIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035878-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035878-33.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HILTON ROSA DA SILVA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes HILTON ROSA DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052183-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DE SOUZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052183-58.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LINDOMAR DE SOUZA DO NASCIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes AYMORE e LINDOMAR DE SOUZA DO NASCIMENTO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043267-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RODRIGUES CHAVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043267-35.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELIAS 

RODRIGUES CHAVES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e ELIAS RODRIGUES CHAVES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031145-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL BATISTA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031145-24.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ISAEL BATISTA DE SANTANA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ISAEL BATISTA DE SANTANA e BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050136-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIERSON HELIODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1050136-14.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LENIERSON HELIODORO DA 

SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 
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aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes LENIERSON HELIODORO DA SILVA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007569-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA LOUZADA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT9611-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007569-65.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: CAMILA LOUZADA DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO RCI BRASIL S.A e CAMILA LOUZADA DE 

SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013022-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE SOUZA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013022-46.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RICARDO DE SOUZA RAMOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e RICARDO DE SOUZA RAMOS para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048310-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

RAFAEL CORDEIRO DO REGO OAB - PR45335 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIUSSAN BRAZ ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048310-50.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: MARIUSSAN BRAZ ROSA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO VOLKSWAGEN S.A. e MARIUSSAN BRAZ 

ROSA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036665-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO RONALDO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036665-28.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

JULIO RONALDO NASCIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO PAN e JULIO RONALDO NASCIMENTO para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1052456-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052456-37.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BERNARDO TAVARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BERNARDO TAVARES DOS SANTOS e 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049783-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMI DUARTE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049783-71.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALMI DUARTE DE SOUZA REU: 

BANCO PAN, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes VALMI DUARTE DE SOUZA e BANCO 

PAN e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049853-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049853-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RUTH MENDES DA SILVA REU: 

BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes RUTH MENDES DA SILVA e BANCO FINASA BMC S.A. para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049241-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. O. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049241-53.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS REQUERIDO: ROSANGELA 

ARRUDA DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS e ROSANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022645-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FELIX NORONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022645-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: 

CRISTIANE FELIX NORONHA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e CRISTIANE FELIX NORONHA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051615-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON TEIXEIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051615-42.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HELTON TEIXEIRA DA CUNHA 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes HELTON 

TEIXEIRA DA CUNHA e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e 

outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o 

que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa 

ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047950-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047950-18.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDJALMA DA COSTA E SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes EDJALMA DA COSTA E SILVA e Banco OLÉ CONSIGNADO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049136-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049136-76.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CELIA REGINA LEITE DOS REIS 

CARGNELUTTI REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CELIA REGINA LEITE DOS REIS 

CARGNELUTTI e Banco OLÉ CONSIGNADO para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010898-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALD DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010898-85.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: MARCIO RONALD DE SOUZA E SILVA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ITAU UNIBANCO S/A e MARCIO RONALD 

DE SOUZA E SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024863-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO MARCELO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024863-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

BENEDITO MARCELO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes AYMORE e BENEDITO MARCELO DA SILVA para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027921-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027921-44.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SEBASTIAO RODRIGUES MONTEIRO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes AYMORE e SEBASTIAO RODRIGUES MONTEIRO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040041-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040041-22.2019.8.11.0041 REQUERENTE: HIGOR REZENDE DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes HIGOR REZENDE DOS SANTOS e BANCO PAN para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025168-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025168-17.2019.8.11.0041 REQUERENTE: PATRICK SANTANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 
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Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes PATRICK SANTANA DE OLIVEIRA e BANCO PAN 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039315-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (REU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039315-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JESSICA ARAUJO SILVA REU: 

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes JESSICA ARAUJO SILVA e COOPERATIVA MISTA 

JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051605-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILDEFONSO DE FIGUEIREDO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051605-95.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE ILDEFONSO DE FIGUEIREDO 

NETO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSE ILDEFONSO DE FIGUEIREDO NETO e BANCO BMG S.A para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021609-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ROGERIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021609-57.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ALLAN ROGERIO DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO BRADESCO e ALLAN ROGERIO DOS 

SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014393-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014393-40.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEANE PACHECO CORREA 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes JOSEANE PACHECO CORREA e BANCO PAN para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CHARBEL MALOUF (EXECUTADO)

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (EXECUTADO)

JANETTE MUTRAN MALUF (EXECUTADO)

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006196-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA, JOSE 

CHARBEL MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF, 

JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, VIVIANE VILELA 

DE FREITAS MALOUF Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO S/A e IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE 

LTDA e outros (5) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015171-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015171-10.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e NATHANY 

TAYNA DA SILVA COSTA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013557-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AIRES FORTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013557-04.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: FELIPE AIRES FORTES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e FELIPE AIRES FORTES para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037787-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037787-76.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALESSANDRO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes ALESSANDRO CARDOSO DOS SANTOS 

e BANCO DAYCOVAL S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016085-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB - PE12450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE MIDDING ROCHA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016085-74.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUCIANE 

MIDDING ROCHA SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e LUCIANE MIDDING ROCHA SANTOS para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016317-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 6 3 1 7 - 9 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PACTUM 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. e PACTUM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017328-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (REU)

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (REU)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017328-58.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: C. 

ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME, CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO, 

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e C. ALBINO 

PRUDENCIO & CIA LTDA - ME e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007650-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007650-82.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME, JEAN GOMES DOS 

SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO 

BRADESCO e JEAN GOMES DOS SANTOS EIRELI - ME e outros para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1680 de 2237



BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000462-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANILO DE JESUS GARAY DA 

SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA e BANCO BRADESCO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022026-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022026-10.2016.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: UNI 

7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e UNI 7 CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA - EPP para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008688-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGO DE JESUS NETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008688-95.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: JOAO RODRIGO DE JESUS NETTO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e JOAO 

RODRIGO DE JESUS NETTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027765-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUDYSONN QUINTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027765-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

EXECUTADO: NAUDYSONN QUINTANA Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO FINASA BMC S.A. e NAUDYSONN 

QUINTANA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012228-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIONETE BRAGA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012228-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 
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REQUERIDO: LIONETE BRAGA RODRIGUES Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes BANCO ITAUCARD S/A e LIONETE BRAGA 

RODRIGUES para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004282-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004282-94.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL e 

EDIVALDO JOSE DA SILVA JUNIOR para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014593-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DIAS (EXECUTADO)

R DIAS REFRIGERACAO - ME (EXECUTADO)

DANIELA STRUMIELO CORADINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014593-18.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA 

EXECUTADO: R DIAS REFRIGERACAO - ME, RAFAEL DIAS, DANIELA 

STRUMIELO CORADINI Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRB BANCO DE BRASILIA SA e R DIAS REFRIGERACAO - ME e 

outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009935-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR JUVENAL DA SILVA (REU)

DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009935-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, WALDEMIR 

JUVENAL DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO DO BRASIL SA e DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019863-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019863-57.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: RAFAEL ARAUJO DE SOUZA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

RAFAEL ARAUJO DE SOUZA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024235-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024235-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ALISSON FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO PAN e ALISSON FRANCISCO DA SILVA para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032969-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARICELMA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032969-81.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARICELMA NUNES DA 

SILVA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MARICELMA NUNES 

DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036219-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036219-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ANGELA LIMA DE 

SILVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MARIA ANGELA LIMA DE 

SILVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 

o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028048-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELIO BUENO BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028048-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SEBASTIAO CELIO BUENO 

BRANDAO REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes SEBASTIAO CELIO BUENO BRANDAO e BANCO 

BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo 
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o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que 

possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando 

a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010743-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DA CRUZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010743-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VALTER DA CRUZ OLIVEIRA 

REU: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Vistos 

etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares 

deles conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos 

parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de 

conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o 

fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual 

e até mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes VALTER DA CRUZ OLIVEIRA e HSBC 

(BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de 

forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009492-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009492-63.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA 

BENDO GORGES EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO 

GORGES e BANCO BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036359-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036359-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS MANOEL CARDOZO 

AZOIA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA e 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037759-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GUIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037759-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GILBERTO GUIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 
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intimação das partes GILBERTO GUIA DA SILVA e Banco OLÉ 

CONSIGNADO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032993-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELNITA RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032993-12.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ELNITA RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ELNITA 

RODRIGUES DE AMORIM e BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001961-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT0010110A (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001961-23.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS ANTONIO CARDOZO 

AZOIA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA e BANCO BRADESCO para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010383-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER WAGNER DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 0 3 8 3 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDER WAGNER 

DIAS DOS SANTOS Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e EDER 

WAGNER DIAS DOS SANTOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046888-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046888-40.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO J. SAFRA S.A e CARLOS 

EDUARDO SILVA OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019447-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO PECHARKI (DEPRECADO)

VADIOMIR PICHARKI (DEPRECADO)

ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI (DEPRECADO)

NIVALDO PECHARKI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019447-55.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: CELIO PECHARKI, ROSANGELA RODRIGUES LEITE 

PECHARKI, VADIOMIR PICHARKI, NIVALDO PECHARKI Vistos etc. Assumi, 

há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e CELIO 

PECHARKI e outros (3) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015212-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NARDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 2 1 2 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RODRIGO 

NARDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e 

RODRIGO NARDES DE OLIVEIRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO (EXECUTADO)

OZIEL OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003001-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME, 

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO, OZIEL OLIVEIRA 

GALVAO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes BANCO DO 

BRASIL SA e D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME e outros (2) 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035874-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035874-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLUCE APARECIDA DE 

FRANCA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARLUCE APARECIDA DE FRANCA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034520-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. M. D. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034520-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e MARCUS VINICIUS 

MARINHO DE BARROS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019128-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019128-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ANA DO 

CARMO OLIVEIRA CAMPOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002873-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PEREIRA LIMA BARBOSA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002873-54.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS SICREDI LTDA EXECUTADO: KLEBER PEREIRA LIMA 

BARBOSA ME Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA e KLEBER PEREIRA 

LIMA BARBOSA ME para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039985-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039985-23.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BUFFET LEILA MALOUF 

LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB 

MALOUF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BUFFET LEILA MALOUF LTDA e outros 

(3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004507-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004507-17.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ADEMIR LUIZ PEREIRA DA SILVA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO BRADESCO e ADEMIR LUIZ 

PEREIRA DA SILVA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013526-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013526-81.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PRISCILA FERNANDES DE 

ALMEIDA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes PRISCILA FERNANDES DE ALMEIDA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053322-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE FATIMA SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1053322-45.2019.8.11.0041 REQUERENTE: REGINA DE FATIMA SOUZA 

ALMEIDA REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL, BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes REGINA DE FATIMA SOUZA ALMEIDA e GRAMARCA VEICULOS 

LTDA e outros (2) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1045194-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045194-36.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: WILSON OLIVEIRA 

SOBRINHO EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes WILSON OLIVEIRA SOBRINHO e BANCO 

BRADESCO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031319-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. V. E. T. L. -. M. (EXECUTADO)

B. A. B. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031319-33.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, 

BENIGNO ALCIDES BUSANELLO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BANCO BRADESCO e BUSANELLO AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME e outros para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035874-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035874-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLUCE APARECIDA DE 

FRANCA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARLUCE APARECIDA DE FRANCA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035874-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035874-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLUCE APARECIDA DE 

FRANCA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARLUCE APARECIDA DE FRANCA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019128-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019128-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO DO BRASIL SA e ANA DO 

CARMO OLIVEIRA CAMPOS para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035874-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCE APARECIDA DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035874-93.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARLUCE APARECIDA DE 

FRANCA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a 

titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando 

aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais 

diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta 

forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de 

forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes MARLUCE APARECIDA DE FRANCA e BANCO BMG S.A para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem 

cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser dado um 

efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. 

Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033915-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033915-87.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALVA DA CONCEICAO DE 

ARRUDA MARCAL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Assumi, há duas 

semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes DALVA DA CONCEICAO DE ARRUDA MARCAL e 

BANCO BMG S.A para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039985-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

ALAN AYOUB MALOUF (EMBARGANTE)

KHALIL MIKHAIL MALOUF (EMBARGANTE)

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039985-23.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: BUFFET LEILA MALOUF 

LTDA, ALAN AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, LEILA AYOUB 

MALOUF EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BUFFET LEILA MALOUF LTDA e outros 

(3) e BANCO DO BRASIL SA para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e 

específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário 

impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000095-09.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: DENISE ALVES DA SILVA Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE a parte ré DENISE ALVES DA SILVA, na forma do art. 

335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos 

do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 

do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061932-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

JAMES JOSE DE CAMPOS (REU)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1061932-02.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CBA 

TRANSPORTES EIRELI - ME, JAMES JOSE DE CAMPOS, EDUARDO 

BITTENCOURT SILVA Vistos etc. Certifique-se a regularidade das custas 

processuais e demais despesas do processo, bem como sua vinculação 

aos autos. No caso de não recolhimento, irregularidade, ou falta de 

vinculação, intime-se a parte autora para recolher ou sanar a 

irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Verificada a regularidade das custas e despesas, CITE-SE 

a parte ré CBA TRANSPORTES EIRELI - ME e outros (2), na forma do art. 

335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos 

do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 

do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000128-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE CARVALHO DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000128-96.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ALESSANDRA DE CARVALHO DA CRUZ Vistos etc. 

Certifique-se a regularidade das custas processuais e demais despesas 

do processo, bem como sua vinculação aos autos. No caso de não 

recolhimento, irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte 

autora para recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Verificada a 

regularidade das custas e despesas, CITE-SE a parte ré ALESSANDRA DE 

CARVALHO DA CRUZ, na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade 

em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001409-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001409-87.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE a parte ré NAYARA MORAIS DE OLIVEIRA, na forma 

do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 

todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no 

art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante 

do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao 

longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000317-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO RIBEIRO DAMACENO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000317-74.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: RONALDO RIBEIRO DAMACENO Vistos etc. Certifique-se a 

regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. No caso de não recolhimento, 

irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte autora para 

recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Verificada a regularidade das custas e 

despesas, CITE-SE a parte ré RONALDO RIBEIRO DAMACENO, na forma 

do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 

todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no 

art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante 

do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao 

longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014990-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TELLES REGIS (AUTOR(A))

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014990-43.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANA TELLES REGIS, 

CASSIO HENRIQUE DE ARRUDA REGIS REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 

3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 

processos, milhares deles conclusos para as mais diversas finalidades e, 

inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e considerando a 

necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e 

célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em inúmeros feitos a 

situação processual e até mesmo material entre as partes já modificou, 

haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o 

tenha sido tardiamente, determino a intimação das partes ADRIANA 

TELLES REGIS e outros e COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem requerendo o que 

entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim de que possa ser 

dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, visando a sua 

finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011961-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011961-82.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO Vistos etc. Assumi, há 

duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e 

SILVINO FERRAZ DOS SANTOS FILHO para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014090-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RUBIA AUXILIADORA 

CORILLO MUNHOES Vistos etc. Assumi, há duas semanas, a titularidade 

desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, encontrando aqui quase 

6.000 processos, milhares deles conclusos para as mais diversas 

finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. Desta forma, e 

considerando a necessidade de conceder a tutela jurisdicional de forma 

mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho verificado que em 

inúmeros feitos a situação processual e até mesmo material entre as 

partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem que tenha sido 

isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a intimação das 

partes BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

e RUBIA AUXILIADORA CORILLO MUNHOES para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015461-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA COSTA FERMINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015461-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LUCILENE DA COSTA FERMINO 

REU: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 
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conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano. Desta forma, e considerando a necessidade de conceder 

a tutela jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que 

tenho verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até 

mesmo material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do 

tempo, sem que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, 

determino a intimação das partes LUCILENE DA COSTA FERMINO e DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestem requerendo o que entenderem cabível de forma 

pontual e específica, a fim de que possa ser dado um efetivo, útil e 

necessário impulso ao processo, visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038075-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038075-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANA SILVA DE JESUS REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro o pedido de expedição de alvará. 

Expeça-se, como requerido. Após, manifeste-se a parte autora em 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Assumi, há duas semanas, 

a titularidade desta 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, 

encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles conclusos para 

as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados há mais de ano. 

Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA 

GUIMARAES e BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036200-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY LEITE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que decorreu o prazo de quinze dias sem que houvesse 

impugnação do autor. Certifico nos termos do Prov. 56/2007-CGJ, 

impulsionando o presente processo para intimar pessoalmente a parte 

autora a dar prosseguimento no feito no prazo de 05 dias sob pena de 

extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345863 Nr: 15960-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO SANTOS DE JESUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDÉRLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18837/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:10.875

 Autos n 15960-12.22008.811.0041– ID: 345863.

 Vistos, etc.

 Diante da solicitação de desistência com consequente extinção da 

referida demanda, feita pelo Exequente (fl. 120).

 Intime-se o Executado para que se manifeste sobre a referida solicitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1113168 Nr: 15973-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO, LUIZ 

FELIPE MIDON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLARO DE MELO - 

OAB:20.816, RODRIGO CÉSAR MIDON DE MELO - OAB:24251/O

 Vistos.

Da análise dos documentos juntados aos autos, bem como das razões 

apresentadas, vislumbro de plano a presença dos requisitos que amparam 

a concessão da tutela vindicada, motivo pelo qual:

a) Mantenho a multa fixa no valor já determinado às fls. 260.

b) EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT, para a baixa do registro de alienação 

fiduciária concernente ao veículo de Placa: QBW-9817 Marca: Chevrolet, 

Modelo: S-10 LTZ Flex, Ano: 2014/2015, Cor: Branca, Chassi: 

9BG148LAOFC416079, perante o DETRAN-MT, via Sistema Nacional de 

Gravame – SNG, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Após o cumprimento, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862115 Nr: 3364-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, JBB INTERMEDIAÇÃO DE 

NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, CARLA CRISTINA 

RIBEIRO - OAB:209844

 Certifico que manuseando so autos, constatei que encotra-se juntado 

apenas o depóstio de fls. 166, que após levantar os valores dos alvarás 

549537-7 e 562729-P a conta ficou zerada, conforme extrato anexo. 

Intimo a parte requerida para requerer o que entender direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 879519 Nr: 16513-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUALBERTO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PAN S.A, BANCO 

DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a parte requerida cumpriu com o 

pagamento dos honorários advocatícios.

Logo, EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositado 

nos autos, cujo comprovante encontra-se às fls. 332/334 e 358, com 

transferência para a conta da procuradora do requerente indicado às fls. 

360.

Determino que o Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Judicial – CNG, comunicando a parte Reclamante por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores.

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 386030 Nr: 21851-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos verifico que o processo foi para contadoria a fim de 

ser liquidada a sentença, as partes impugnaram os cálculos e os autos 

retornaram a contadoria e essa manteve os cálculos de fls. 287/2889.

Os cálculos da contadoria dispõe que seria subtraído do que foi pago as 

parcelas vencidas o resultado abateria no valor do bem pela Tabela Fipe, 

devendo a parte autora pagar R$ 8.326,33 (oito mil trezentos e vinte e seis 

reais e trinta e três centavos) a parte ré.

Entretanto, entendo que o cálculo apresentado pela contadoria está 

equivocado, pois a sentença dispôs que não há que se falar em nulidade 

da cláusula que prevê a perda total das prestações pagas, mas sim em 

adequação do saldo devedor, levando em consideração a subtração do 

valor atual do veiculo e das parcelas pagas até a entrega do bem.

Sabe-se que a parte autora efetuou o pagamento de R$ 22.036,40 (vinte e 

dois mil e trinta e seis reais e quarenta centavos), sabe-se ainda, que ela 

entregou o carro ao banco réu e seu valor na tabela FIPE é de R$ 

24.306,00 (vinte e quatro mil e trezentos e seis reais), assim, há de 

calcular a diferença entre esses valores, a qual seria de titularidade da 

parte autora, se essa não tivesse 05 (cinco) parcelas em aberto.

Dessa forma, o calculo será subtração do valor do veículo e o pagamento 

realizado até a entrega gerando um montante de R$ 2.269,60 (dois mil e 

duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), esse valor será 

abatido nas parcelas em aberto resultando um saldo remanescente de R$ 

3.787,13 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e treze centavos).

Assim, intime-se a parte autora, ora executada para efetuar o pagamento 

voluntário de R$ 3.787,13 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e 
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treze centavos), no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de penhora 

online.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 771048 Nr: 24099-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:4356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico a ocorrência do bloqueio de valores quanto 

a penhora realizada no sistema BACENJUD, conforme o pedido de fls. 230.

Se tratando da parte executada, não se manifestou referente ao 

pagamento do débito como consta nos autos. Dessa forma, não resta 

dúvidas da liberação em relação ao valor constado às fls 235.

 Sendo assim, em virtude, da ausência do executado em não cumprir com 

a decisão voluntariamente, determino a liberação do valor penhorado, e 

consequentemente a expedição de alvará.

 Em tempo. Proceda-se a expedição de oficio de vinculação do valor 

penhorado.

 Cumpre-se. Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 962289 Nr: 5817-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO DE SOUZA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

Considerando às fls. 86/87 intime-se o requerente BANCO ITAULEASING 

S/A, para em 10 (dez) dias, manifestar-se em relação a petição do 

requerido conforme às fls. 86/87.

 Intime-se.

 Cumpra-se. Às Providencias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301732 Nr: 14105-32.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PADILHA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3.330/MT, VALTENCIR REIS PEREIRA - OAB:9.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:16626/PR, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

14105-32.2007.811.0041, Protocolo 301732, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 889939 Nr: 23176-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo legal, para manifestarem, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227789 Nr: 35000-82.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte REQUERIDA, no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244250 Nr: 12661-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANUSA BALTAZAR DE ANDRADE 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 244250 Nr: 12661-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:7099, JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10236

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte REQUERIDA, no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357670 Nr: 28020-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODET JACOB SCIARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte REQUERENTE, 

no prazo de dez dias, para manifestar sobre petição de fls.419.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1047879 Nr: 45354-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMC HYUNDAI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAG CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Analisando o processo, verifico tratar-se de busca e apreensão, com 

liminar deferida (fls. 86 e vº), e posterior sentença de mérito confirmatória 

(fls. 94/95), na qual houve condenação em honorários advocatícios no 

valor correspondente a 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente veio o cumprimento de sentença, EXCLUSIVAMENTE 

SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS (fls. 100/101), no 

valor de R$ 37.250,20.

Juntou-se pala parte com aquele cumprimento o documento de fls. 

102/103, totalmente estranho ao processo, e a memória de cálculo de fls. 

104, onde se atualizou o valor da causa, para dali se extrair o valor dos 

honorários que estão sendo cobrados.

Ocorre que daí em diante o cumprimento de sentença continuou não pelo 

seu valor correto, que é apenas o dos honorários advocatícios, mas sobre 

o valor da causa todo inclusive os honorários, haja vista ter se olhado 

apenas a tabela de memória de cálculos e seu valor integral, e os meus 

antecessores não terem observado tal falha.

Isto posto, ANULO TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A PETIÇÃO DE 

FLS. 100.

Determino novamente a intimação da parte devedora para pagar o valor 

indicado na petição de fls 100 e vº, ou seja R$ 37.250,20 (trinta e sete mil, 

duzentos e cinquenta reais e vinte centavos), no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o valor da dívida 

executada.

Fixo honorários advocatícios específicos para a presente execução em 

10% sobre o valor exequendo, caso não haja o pronto pagamento pela 

parte executada.

Int.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08/01/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423476 Nr: 7867-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6.009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4.338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

comprovante de pagamento da guia de diligência do Sr. Oficial(a) de 

Justiç.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12959 Nr: 2648-52.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiorença Medeiras Ltda, VILMAR FAÉ, LADIR 

FAÉ, LAURI FAÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE 

SOUZA - OAB:7979/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA NAVES DIAS 

BARCHET - OAB:7213/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665/MT

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte REQUERIDA, no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15705 Nr: 41-37.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, SONIA 

MARIA MENDONÇA, GILSON RODRIGUES, MARIA CELESTE FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROCHA DA SILVA - 

OAB:302.591, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1126414 Nr: 21459-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1416205 Nr: 12546-20.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA NUNES DA SILVA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Como se não bastasse, a autora alega ser sócia de empresa que teve 

uma fazenda (imóvel rural penhorado), atribuindo à causa valor superior a 

R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que é totalmente incompatível com a 

declaração de hipossuficiência para a obtenção da Justiça Gratuita.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1418278 Nr: 13021-73.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Como se não bastasse, a autora alega ser proprietária do automóvel 

objeto dos embargos de quase R$ 30.000,00, e no contrato de dissolução 

de união estável trazida por ela nos autos, lhe coube na época R$ 

20.000,00 em espécie, além de 03 (três) terrenos, no município de Várzea 

Grande/MT, o que é totalmente incompatível com a declaração de 

hipossuficiência para a obtenção da Justiça Gratuita.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1418556 Nr: 13073-69.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN KELLEN PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA 

- OAB:22.679/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Como se não bastasse, a autora alega ser proprietária de metade de 

imóvel cujo valor é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 

tendo por objeto os embargos sua meação de R$ 750.000,00 (setecentos 

e cinquenta mil reais), o que é totalmente incompatível com a declaração 

de hipossuficiência para a obtenção da Justiça Gratuita.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757814 Nr: 10020-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLEBER FREIRE DA SILVA 

PFEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SAFRA LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A, CNPJ: 62063177000194. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

IMPULSIONAR O FEITO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Angélica Cristina 

Teixeira Queiroz, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757925 Nr: 10134-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES FABIANO ROCHA ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos, do Egrégio Tribunal Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 972052 Nr: 10253-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1 IPANEMA VI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CRISTHINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 954703 Nr: 2456-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ANDRADE ZILIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 
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LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 764302 Nr: 16941-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:
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"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712878 Nr: 5656-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO MILITÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 10 (dez) dias, para depositarem 

honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867919 Nr: 7886-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RODRIGUES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935782 Nr: 52459-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO OLIVEIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841393 Nr: 45652-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 Certifico que nesta data, impulsiono os autos para a parte EXECUTADO, 

no prazo legal, para juntar aos autos, dados bancário, para expedição de 

alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 783640 Nr: 37381-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE COSTA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.
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Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1092712 Nr: 7371-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINHO COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 
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intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1134059 Nr: 24691-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYLLA PEREIRA OKAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO KRINDGES SANTOS - 

OAB:16.792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o EXEQUENTE, no 

prazo legal para manifestar sobre impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 333727 Nr: 4339-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO VEICULOS LTDA, ADENALDES 

AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 335853 Nr: 1451-33.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL DO NORTE S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CAVALCANTE DE 

CONCENTRADOS MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 337260 Nr: 8046-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA ANA 

DE JESUS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 
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particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 339156 Nr: 9760-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIS REJANE DE OLIVEIRA MESTRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 359704 Nr: 29723-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE CARVALHO REDI CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 378861 Nr: 1931-74.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES FERNANDES, DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.
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A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 386579 Nr: 22340-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. K. DIESEL LTDA-ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 467781 Nr: 34459-73.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIA MARIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E 

BEBIDAS LTDA, LELIS FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 411354 Nr: 1476-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - 

OAB:86925/MG, FERNANDA R.S. SEMENZI - OAB:147850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 
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TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 321800 Nr: 23502-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORIONE NETO, DAVI HIGINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269535 Nr: 1838-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15626, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT
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 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte Autora, no 

prazo legal, para informar CNPJ correto, para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 272631 Nr: 3521-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 275137 Nr: 4385-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, WILSON DIAS FERREIRA, JAIRA MARIA CABRAL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA VIRGINIA PEREIRA 

ALVES - OAB:6.058/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 
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todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 258136 Nr: 20581-23.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARVALHO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.
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Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740815 Nr: 37569-46.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744314 Nr: 41347-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA & CIA LTDA, ETORIDES SIQUEIRA 

CAVALCANTE, ELZA MARIA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746193 Nr: 43393-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATIN ACESSÓRIOS E ARTIGOS DE 

JOALHERIA LTDA, ANDREA LEAL DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 
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constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 791256 Nr: 45330-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1718 de 2237



ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 803082 Nr: 9544-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, RICHARD JOSEPH ABBOUDI, BEATRIZ JOSEPH ABBOUDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 805981 Nr: 12452-82.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN DE PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.
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A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 825318 Nr: 31332-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
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FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 776334 Nr: 29634-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, CRISTIANA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 876232 Nr: 14226-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 
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que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 887099 Nr: 21318-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR DE ARRUDA SEBBA-ME, VICTOR 

ARRUDA SEBBA, MARIA ANTONIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 859918 Nr: 1708-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINÉLI DE SOUZA SANTOS, GEISA SOUZA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 957332 Nr: 3729-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DUTRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 
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constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 961684 Nr: 5523-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DIEGO SENDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 998559 Nr: 22832-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1074224 Nr: 57213-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO TULHO DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207/SP, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 65264 Nr: 4225-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALENCASTRO REZZIERI, ALCIDES 

GRACHIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 3573-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARLEY GONÇALVES DA ROCHA, SINVAL 

CAVALCANTE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 
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justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 125252 Nr: 13124-42.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JOSÉ SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 709923 Nr: 2834-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOZINA JOSÉ DE FIGUEIREDO ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB CRED SOC. DE CRÉDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVÂNIO MARTINS - 

OAB:12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 405160 Nr: 36831-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERACILDA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 
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permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 791483 Nr: 45560-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORGE MATEUS LAVIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 765278 Nr: 17973-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1729 de 2237



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALVES RIBEIRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 448586 Nr: 22024-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.D.DE MOURA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 
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BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 877511 Nr: 15122-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTIANE BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 755932 Nr: 8005-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): C SANZOVO CONFECÇÕES ME, CRISTIANE 

SANZOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586/MT, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12.586

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 409796 Nr: 1033-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÕES INTEGRADAS E CONSULTORIA EM 

GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ME, TARQUINIO BASTO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 
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BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1123457 Nr: 20233-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENIL PAULINA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1016765 Nr: 30477-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MOREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 773244 Nr: 26379-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRICA ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 
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conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 137322 Nr: 6742-09.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1031660 Nr: 37613-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RHAFAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO CARLOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves da Costa - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 403613 Nr: 35433-47.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSOS E ALMEIDA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 
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porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 379814 Nr: 16028-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N BRANDAO FILHO REPRE SENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1098616 Nr: 9987-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON GONCHOROSKI BRIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 891322 Nr: 24082-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANA DAMIANE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.
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Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744601 Nr: 41657-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JULIANE DE MATOS MORAIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 466553 Nr: 33686-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. E. COMERCIO E ENGENHARIA A 

SERVIÇO DO AÇUCAR E DO ALCOOL, SARAH AZEVEDO RODRIGUES, 

ALANA DE AZEVEDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 732758 Nr: 28962-44.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUMERCINDO JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 
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conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1072645 Nr: 56469-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 801820 Nr: 8257-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCILENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 792769 Nr: 46858-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DE PAULA CONFECÇÕES ME, NAYARA 

PANIELLY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 
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particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744788 Nr: 41863-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA ESTER LTDA ME, MANOEL SIMA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9320/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744603 Nr: 41659-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 
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CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO LIDIOMAR LTDA, MÁRCIO CRAVO LE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 38581 Nr: 8749-66.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC GONTIJO M.E, ROGERIO CHESMAM 

GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - 

OAB:6.879/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONE G. GONTIJO BORGES - 

OAB:10.346-MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 
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BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 691-98.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALBRAM MARIO MORAES COELHO, 

SANDRA ROSY NEO CARVALHO BARBOSA, JOSÉ ARTUR SILVEIRA 

BARBOSA, ALCIMAR MORETTI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 14223 Nr: 2030-44.1996.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberlândia Solda Técnica Ltda, Osmar José 

Pereira, Renato Jakimiu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rogério de Arruda 

Cavalcanti - OAB:11.121/PE, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, 

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, Lino 

Alberto de Castro - OAB:6790/DF, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - 

OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, Wladimir de Campos Pereira - OAB:11.234/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23206 Nr: 5993-55.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA, BENEDITO 

CLAUDIO MEIRELLES, DIRCEU NUNES, NEWTON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEDMA MORAES WATANABE - 

OAB:SP/256.534, RODOLFO FONTANA - OAB:343.143-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4.474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 
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mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23474 Nr: 92-77.1997.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIM & TURIM LTDA, NELSON AMILCAR 

TURIN, MARIA HELENA MACIEL TURIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, LEONIR GALERA MARI - OAB:3.007-MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA 

DA SILVA - OAB:3073/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 
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que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25346 Nr: 2516-29.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GUILHERME ANÍSIO FRAGA, JOSÉ 

HENRIQUE ANÍSIO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 288773 Nr: 9305-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N F CABRAL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 
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devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 289593 Nr: 10148-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVANDERIA INDUSTRIAL CAPRICHO LTDA, 

MAURO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 
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que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 217345 Nr: 26145-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDECIR JOSÉ DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 227184 Nr: 34489-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE CUIABÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 
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servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 7143-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CAPOROSSI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 122483 Nr: 10265-53.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 100595 Nr: 14565-92.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCI SANTOS SOARES, Lázaro Soares 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.
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Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 169599 Nr: 19120-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS TRANSPORTES LTDA, ANDERSON 

GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 
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que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142798 Nr: 27361-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 715275 Nr: 8179-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:OAB/MT 5171, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 
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servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 716034 Nr: 10113-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CIAPPINA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 452568 Nr: 24695-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALEZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

KESSYA FERNANDA MONTEIRO, PAULO CAVALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 453010 Nr: 24972-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTONIO FERREIRA, CLEONICE 

ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 
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mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 454783 Nr: 26223-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP, 

MARIA APARECIDA DE PAULA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1757 de 2237



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 455366 Nr: 26571-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIASPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, VERCIONE JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 741783 Nr: 38627-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A G PEREIRA MORAES & CIA LTDA ME, 

ANDRE GUILHERME PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA GONÇALVES DE 

MACEDO CARVALHO - OAB:OAB/SP 287.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1758 de 2237



não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 747982 Nr: 45268-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY HELENA CINTRA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARVALHO 

DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 748202 Nr: 45495-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. FREITAS KAYHENES E COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA, FABIANA MARTINI FREITAS, TATIANE MARTINI FREITAS, 

CLEBER DAMASIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 750437 Nr: 2158-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGAO E CORDEIRO E SILVA LTDA, 

ANTONIO MARCOS CARLOS CORDEIRO, VITORIA CARLOS ARAGAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NATALIA MARTINS DE FREITAS - OAB:17460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 
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princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 751307 Nr: 3054-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO DA ROSA & CIA LTDA - ME, 

CÉSAR AUGUSTO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo
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 Cod. Proc.: 727676 Nr: 23565-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES E CORDEIRO E SILVA LTDA, ELIS 

REGINA CARLOS CORDEIRO ARAÚJO, ANTONIO MARCOS CARLOS 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 729082 Nr: 25059-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BOMFIM - 

OAB:OAB/MT 3.210

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 
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justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 735096 Nr: 31439-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFFE SOBRINHO & ARRUDA LTDA ME, 

JUCIANE SAFFE SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 765578 Nr: 18284-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CECHET COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ESPÓLIO DE MARIA ESTER 

ESPINDOLA CECHET, MARCOS JOSE ROSA, MARIA REGINA MORGADO 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 771364 Nr: 24430-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIU MODAS E CONFECÇÕES LTDA - ME, 

MARIA ROBERVANIA ARRAIS DA SILVA, ANTONIO DE MATOS ARRAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 
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justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 772918 Nr: 26043-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY SANTOS GOGOLEVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 757277 Nr: 9444-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DE ASSIS DE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761432 Nr: 13895-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:OAB/MT 3921, JOÃO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - 

OAB:21325

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1766 de 2237



justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 322384 Nr: 23804-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PROGRESSO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 323908 Nr: 24799-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARNATA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA - ME, BRASIL TELECOM S.A, DARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA 

HELENA DE CAMPOS COUTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CARLOS FREDERICK - OAB:7355-A, CARLOS 

FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA 

PEREIRA - OAB:9.405/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358, LUIZ AUGUSTO PEREIRA I. DE ALMEIDA - OAB:6.663

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 324154 Nr: 24905-22.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEIZ OMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RAYES - OAB:141541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 
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servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 352915 Nr: 23270-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA SILVA MATA - ME, MARCELA 

SILVA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 353336 Nr: 23714-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 354312 Nr: 24730-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER BABY COMERCIAL LTDA, WAGLENE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 
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outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 423657 Nr: 7970-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.
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Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 424419 Nr: 8409-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURECA COMUNICAÇÃO VISUAL E 

ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 429111 Nr: 10438-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. CARVALHO CONFECÇOES ME, MICHELE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1772 de 2237



outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 441305 Nr: 17829-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. J. RIBEIRO DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 21392-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SIMIÃO DIAS FILHO, MAURO ALVES 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33237/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 391872 Nr: 27185-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 
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servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 392432 Nr: 27765-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RANATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT/ 8184-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 401733 Nr: 34008-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO AGUAÇU LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 404784 Nr: 36591-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER 

- ME, ELIZABETE MATTOS PAGNONCELLI WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 
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outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 381888 Nr: 17627-96.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EURIPEDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:33.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.
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Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1068317 Nr: 54651-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJAFLEX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 

ME, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1422845 Nr: 14020-26.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, 

MARCIO LUIZ APPOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a AJG.

a) Apense-se o presente ao feito noticiado na inicial, certificando-se.

b) Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo, conforme feito principal.

c) Se no prazo, o que deverá ser certificado, recebo os embargos à 

Execução, sem efeito suspensivo por inexistir razão plausível para tal 

benefício.

d) Após, intime-se o Embargado para responder no prazo de Lei.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1428424 Nr: 15055-21.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO JESUS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS 

COOP. DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA PEREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:5.725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro pedido de Justiça Gratuita. Anote-se.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

 No caso é indispensável à resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

APENSE-SE À AÇÃO PRINCIPAL E, APÓS, cite-se para responder, 

constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 998691 Nr: 22890-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1042961 Nr: 42975-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE MUZZI MAGALHAES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 
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infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 977033 Nr: 12653-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. A. REPRESENTAÇÕES E CONSÓRCIO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1780 de 2237



FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 926333 Nr: 47293-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 927787 Nr: 48104-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI MENDES DA SILVA, LENI MENDES DA 

SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 
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feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 811100 Nr: 17600-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O, JULIANA FALCI MENDES - OAB:OAB/SP 223.751

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 
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AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 811285 Nr: 17773-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 812453 Nr: 18945-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E SOUZA MIRANDA -ME, ERIVALDO SOUZA 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 
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que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 812946 Nr: 19428-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER DE LIMA CAVALCANTE, DÉBORA 

GRACIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 813622 Nr: 20093-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 817595 Nr: 24024-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUVIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 

EPP, CONCEIÇAO DA COSTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 
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infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 793958 Nr: 262-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI PERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 
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intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 798126 Nr: 4514-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 799703 Nr: 6129-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE SOARES HUGUENEY QUEIROZ - ME, 

JOSIANE SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 
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reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 774167 Nr: 27353-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIDA MIRIAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 
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executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 774316 Nr: 27511-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 775684 Nr: 28945-71.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES 

AUTOMOTIVAS LTDA. EPP, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA, 

WAGNER ECHEVERRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 
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inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 776844 Nr: 30177-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.
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Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 780772 Nr: 34340-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B E FERREIRA MECANICA DIESEL ME, BELINO 

ELENINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 784496 Nr: 38297-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 
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vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 900339 Nr: 30098-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 
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III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 902613 Nr: 31767-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 880590 Nr: 17135-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARANTIA ASSESSORIA DE COBRANÇA 

LTDA ME, FREDERICO MULLER COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 
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conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 719278 Nr: 14953-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS E CIA 

LTDA (PROCAMPO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.
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A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 858240 Nr: 214-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLEYTON PEREIRA DE MELO - ME, 

ANDERSON CLEYTON PEREIRA DE MELO, SEVERINA ALMEIDA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 867619 Nr: 7655-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEAGUDA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, WANDERLANN JOSÉ PEAGUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 

OAB:131.776/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 
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conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 874848 Nr: 13305-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANA PASSOS RODRIGUES - EPP, 

ELIZANA PASSOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 
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do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 826519 Nr: 32438-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES & VILELA LTDA., APARECIDA 

GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 832977 Nr: 38498-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA, 

WISLAYNE PATRICIA MARTIN BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.
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Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 833806 Nr: 39188-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART DECORAÇÃO DE AMBIENTE LTDA ME, 

SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 
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manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1437977 Nr: 17235-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCLATAMA REPRESENTAÇÕES COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, JONAS MARTINS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO NOBRE DA SILVA - 

OAB:20544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência/evidência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

 No caso é indispensável à resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

APENSE-SE À AÇÃO PRINCIPAL E, APÓS, cite-se para responder, 

constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1126124 Nr: 21369-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA CINTRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 
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que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1126735 Nr: 21622-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B DIAS E CIA LATDA, RAFAEL BADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1122195 Nr: 19726-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.
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Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 165152 Nr: 15097-95.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO BOI SELETO LTDA, LUIZ 

EDUARDO BLASI, MOISES COSTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - OAB:6710, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.
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Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 204600 Nr: 18585-24.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882/MT, ESTEVÃO MANOEL ALVES CORRÊA FILHO - 

OAB:7607/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 228427 Nr: 35581-97.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILINO JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 
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todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 374801 Nr: 11061-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. G DA SILVA, DANIELLE MOURA GOMES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 
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que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 389442 Nr: 24816-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS-CENTRAIS FRIGORÍFICAS CO S.A, 

FABIO MARGATO SAZAZAR, VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 411762 Nr: 1590-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE DE PROENÇA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 
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outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 463521 Nr: 31779-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE OLIVEIRA SANTOS ME, LELIS 

FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1805 de 2237



 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 710820 Nr: 3810-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA ALVES MARTINS PEREIRA, LUIZ 

OSORSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 280652 Nr: 6201-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA CLEMENTE DE FIGUEIREDO, 

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIQUEIREDO - OAB:5324, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:639/MT

 Vistos etc.

Com fulcro no artigo 144, IV, do CPC, declaro-me impedido para presidir o 

presente feito.

Remeta-se o processo ao meu substituto legal, anotando-se o impdimento 

na sua capa e ainda no sistema eletrônico, a fim de que não me volte 

equivocadamente.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 291272 Nr: 10923-38.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR, DANIELLY VAREA MARIA DE LIMA - 

OAB:9.745/MT, ÉLIDA PEREIRA JERONIMO - OAB:10323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZA KAROL GOMES LUZARDO 

PIZZA - OAB:11.315-A, JOHNNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206-MT, 

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - OAB:15750-A

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 
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penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 812853 Nr: 19343-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAGIO CHAGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CARNES E BUFFET LTDA, SORAYA MARANHÃO BAGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 
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INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 106936 Nr: 3019-50.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA CHAMA GÁS LTDA, Wander Donizete 

Ferrarezi, FÁBIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 142332 Nr: 27054-30.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 
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penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1425121 Nr: 14528-69.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Emende o autor a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento, apontando o valor da causa, e instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, nos moldes do s 

requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1436319 Nr: 16783-97.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABIL FARES GREGÓRIO DA SILVA, FRANCISCO 

GREGORIO DA SILVA FILHO, MARCELO FARES GREGÓRIO DA SILVA, 

FRANZ FRIEDRICH DA CONCEIÇÃO GREGÓRIO DA SILVA, ANNA 

VICTÓRIA DA CONCEIÇÃO GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Como se não bastasse, as parte autoras tem a profissão definida de 

farmacêutico/bioquímico, empresários, administrador, e alegando serem 

proprietárias dos dois lotes urbanos descritos na exordial, com valor da 

causa de R$ 127.084,32, o que é totalmente incompatível com a 

declaração de hipossuficiência para a obtenção da Justiça Gratuita.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo
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 Cod. Proc.: 1436320 Nr: 16784-82.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABIL FARES GREGÓRIO DA SILVA, FRANCISCO 

GREGORIO DA SILVA FILHO, MARCELO FARES GREGÓRIO DA SILVA, 

FRANZ FRIEDRICH DA CONCEIÇÃO GREGÓRIO DA SILVA, ANNA 

VICTÓRIA DA CONCEIÇÃO GREGÓRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto à Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito.

Como se não bastasse, a parte autora tem a profissão de 

farmacêutico/bioquímico, e alega ser proprietária dos dois lotes urbanos 

descritos na exordial, com valor da causa de R$ 127.084,32, o que é 

totalmente incompatível com a declaração de hipossuficiência para a 

obtenção da Justiça Gratuita.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da 

parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia 

de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único 

do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 381528 Nr: 16870-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ELIAS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 381537 Nr: 16873-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO P M DA PAIXÃO ME, THIAGO PAULO 

MENICHINI DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 384376 Nr: 20191-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ZUCKER BURLAMAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 
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TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385029 Nr: 20550-95.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE TELES DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias,para manifestar sobre 

deposito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 388039 Nr: 23703-39.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA M. M. SANTANA - ME, ROSA MARIA 

MEDEIROS SATANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 
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automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 358515 Nr: 28764-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BENEDITO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 443302 Nr: 18987-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE BUON SAPORE LTDA ME, 

MARCELO ENOK ARAÚJO PACHECO SILVA, MARLENE MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 
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localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 460537 Nr: 29802-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARMOSA PEREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Requerente, no 

prazo legal, para manifestar sobre fls.275.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 587246 Nr: 9305-44.1996.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JURHOSA JUNIOR, ELIANE DIVA ARRUDA 

JURHOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES - OAB:3818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

 P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603452 Nr: 11162-91.1997.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELÓI DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ERNESTO PAES DE 

BARROS - OAB:4867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

 P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 880757 Nr: 17263-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRA RESTAURANTE E MARMITARIA LTDA 

-ME, AGNELO MARIANO FILHO, IVETE FERREIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 
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situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931003 Nr: 49825-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIO MOREIRA DA SILVA - EI, LIDIO MOREIRA 

DA SILVA, MICHELE CORREA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar sobre 

petição de fls.126.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932114 Nr: 50462-64.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPGLOBAL LTDA- ME, JULIO CEZAR 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SPGLOBAL LTDA- ME, CNPJ: 

07800714000123 e atualmente em local incerto e não sabido JULIO CEZAR 

GOUVEIA, Cpf: 81839170972, Rg: 6399293-3, divorciado(a), 

administrador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os requeridos necessitando de capital para 

implementar sua atividade procurou o Banco do Brasil S/A para financiar 

insumos e serviços. Por ocasião soi entabulado o TERMO DE ADESÃO AO 

REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES n° 349.907.419, operação n° 

78054398 no valor limite de R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil). 

Pela operação de crédito efetuada pelo requerente com os requeridos 

foram cobradas taxas de mercado e encargos contratados na forma 

prevista nas cláusulas gerais dos instrumentos acostados, cuja descrição 

detalhada segue no incluso demonstrativo de débito. Ocorre queos 

requeridos utilizando-se do contrato indicado utilizaram o crédito e não 

honraram a data pactuada para pagamento da cédula, quedando-se 

assim, inadimplentes com a requerente. Com o fito de receber o crédito 

supra indicado, o requerente envidou todos os esforços necessários 

procurando os devedores/requeridos com frequência para que os 

mesmos regularizassem seu débito, entretanto, todos os esforços 

realizados mostraram-se infrutíferas, restando tão somente à via judicial 

para ver solucionada a pendência existente.
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Despacho/Decisão: Vistos, etc. Considerando que foram esgotados os 

meios para citação da pessoal dos executados, defiro a realização do ato 

por edital.Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado 

nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como curadora especial dos executados, com abertura 

de vista para manifestação.Cumpra-se. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO, digitei.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740815 Nr: 37569-46.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PEREIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte Requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744647 Nr: 41707-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA, PATRICIA SOUZA LEITE, PATRIA OYARZABAL 

SANDHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO VIEIRA DA SILVA - 

OAB:305229

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 774324 Nr: 27519-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1816 de 2237



SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778426 Nr: 31830-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestar sobre petição de fls.130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793946 Nr: 252-43.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA ME, KLEBER MACIEL FERRAZ, IDELMA LEAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800093 Nr: 6516-76.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LAEL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Requerente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para retirar Carta Precatória, ou recolher as 

custas referente a distribuição da mesma.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 807987 Nr: 14447-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A BERCOTEX DECORAÇÃO LTDA, ELIANE M. 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 826712 Nr: 32624-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17.023-O/MT, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1818 de 2237



mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845120 Nr: 48865-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO SALES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar sobre 

devolução da carta precatoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 332491 Nr: 3320-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 
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demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 175652 Nr: 617-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RASCHER, ECOS CONSTRUÇÕES E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/O, INALDO XAVIER 

DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL MARQUES 

OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 242951 Nr: 11417-34.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÉLIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:8195

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.
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A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24326 Nr: 2089-66.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - OAB:2365-A, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

 P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142502 Nr: 27149-60.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL CÂNDIDO ROSA JÚNIOR, RITA DE 

CASSIA NINCE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para as partes 

Requerente/Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestarem 

sobre fls.219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 145548 Nr: 1640-93.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 
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infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 74095 Nr: 6347-12.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMÍDIO DE ALMEIDA RIOS - 

DEFENSOR PUBLICO. - OAB:D.PÚBLICO

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 
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13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75126 Nr: 6975-64.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:MT 5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Exequente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para manifestar sobre deposito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1113168 Nr: 15973-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO, LUIZ 

FELIPE MIDON DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLARO DE MELO - 

OAB:20.816, RODRIGO CÉSAR MIDON DE MELO - OAB:24251/O

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Requerido, no prazo 

legal, para apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1047063 Nr: 44913-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN MAGNA CARNEIRO RAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 
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manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 968613 Nr: 8556-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 876844 Nr: 14690-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 
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judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1426778 Nr: 14797-11.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CASADO DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICOOB COOPERLOJA - C. E. C. M - 

DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTTO 

- OAB:12054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Antes de analisar o pedido de AJG, emende o autor a inicial, no prazo de 

15 dias, atribuindo o valor correto à causa, com a observância do artigo 

292 do CPC, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1442950 Nr: 18533-37.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DOS SANTOS LOPES, DEVANIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO PRIME S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DO CARMO - 

OAB:8964 MT, JOILSON DIMAS LEITE CANGUSSÚ PRATES - 

OAB:4.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos de terceiro para discussão, suspendendo a 

execução, se a constrição nela concretizada disser respeito apenas ao 

bem ora litigioso e, em qualquer caso, ficando suspensos os atos 

restritivos e eventualmente nela expropriatórios porventura determinados, 

declarando a manutenção da parte embargante na posse do bem, uma vez 

que comprovadas os pressupostos da medida sumária, considerando que 

o “fumus boni juris” se evidencia pela perspectiva de que o imóvel não 

pertencesse ao devedor por ocasião da constrição (art. 678 do CPC).

Por outro lado, a ausência de medida nesse momento, que refreie o pulso 

da execução, poderá causar dano de difícil reparação ao postulante, 

verificando-se, desta forma, o “periculum in mora”.

Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC).

Apense-se ao processo principal indicado na inicial, juntando nele cópia 

desta decisão.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1403818 Nr: 9812-96.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÕES FOLHA RURAL LTDA, RICARDO 

MÁRIO CECCARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de AJG.

Recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 

919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das hipóteses de 

suspensão.

Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1423218 Nr: 14100-87.2019.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1825 de 2237



 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESO SANTOS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de AJG.

Recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 

919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das hipóteses de 

suspensão.

Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 862340 Nr: 3515-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A DE QUEIROZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP, KLAUS 

GIACOBBO RIFFEL - OAB:OAB/RS 75.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1089551 Nr: 6026-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIVAN MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES - OAB:, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANZES - OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 
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vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1368538 Nr: 1715-10.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de examinar o pedido de AJG, com fulcro no artigo 321 do CPC, 

emende o autor a petição inicial, atribuindo valor certo e determinado à 

causa, com observância do art. 292 do mesmo "codex", no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1434199 Nr: 16245-19.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA KEIKO KOBAYASHI - 

OAB:OAB-21.194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de AJG.

Recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 

919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das hipóteses de 

suspensão.

Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 879640 Nr: 16571-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUR AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA - 

ME, MAITE PINHEDO HERNANDES, SANDRA MARIA SOARES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 
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se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 785531 Nr: 39396-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE DE ALMEIDA ME, LUCIANE DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 
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alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 811309 Nr: 17796-44.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT SICRED SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DAL SOTTO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÕES ME, MICHELI DAL SOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076080 Nr: 58028-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA CAMARGO PUPIN, DIEGGO BRUNO 

PIO DA SILVA, JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, DARIO JOSÉ 

GOLLIN, IRENE TERESA GOLLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ - OAB:, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:OAB/PR 30890, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:12.815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SOMADOSSI 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:277.622 SP, LIGIA CARDOSO VALENTE 

- OAB:298337, OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA 

- OAB:196524, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para os Executados, no 

prazo de 05 (cinco dias, para manifestarem sobre petição de fls. 253/266.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457347 Nr: 27675-80.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILMAR DO CARMO ADORNO 
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- OAB:OAB/MT 16.247-B

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora/credora no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 374770 Nr: 11121-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XAVIER E RISSÃO LTDA -ME, MARIO MARCIO 

VASCONCELOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 378474 Nr: 555-29.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 
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todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 7987 Nr: 1059-93.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DA LASCA COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA., MARCO ANTONIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 
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“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 16796 Nr: 2134-60.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17513 Nr: 1168-10.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE- BANCO NACIONAL DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de 

com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento 

no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e 

Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se.

 P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23489 Nr: 7065-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCARAMORI LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E 

TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo legal, para manifestar sobre impugnação ao cumprimento de 

sentença.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 3130-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGARD NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladir Fernandes de Oliveira - 

OAB:21951/MG, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD NOGUEIRA BORGES - 

OAB:0563/MT, LUIZ JAJAH NOGUEIRA - OAB:2873/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 283593 Nr: 7240-90.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUMAX INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE 

ALUMINIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.
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Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 766805 Nr: 19577-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ADILSONDE ARRUDA 

MOURA - OAB:OAB/MT 12.749

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 400187 Nr: 33040-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA HELENA PIETRODA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1067282 Nr: 54186-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno de Paula Milhomem - 

OAB:17720, JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 Vistos etc.

 1. Cite-se e intime-se, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias.

2. Não sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a 

penhora e avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, 

intimando-se o devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser 

procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015.

3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015.

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação.

5. O devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015.

6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente.

Altere-se a distribuição para Ação de Execução extrajudicial.

Cite-se. Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 883164 Nr: 19560-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVALDO DOS SANTOS, ANSELMO 

RONDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 22173 Nr: 4979-70.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI, LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO APARECIDO PAVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73968 Nr: 12803-75.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELMO DA SILVA FERNANDES, JAMIL SALAH 

AYOUB, James Ludgero Moreira Holland

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, VANESSA CRISTINA B. LIRA MONTEIRO - 

OAB:6.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FLORENTINO 

PEREIRA - OAB:201996/SP, WALDIR CECHET JÚNIOR - OAB:4.111/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 837537 Nr: 42336-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS NOGUEIRA SERVIÇO E COMERCIO 

AGROPECUARIO LTDA, MARIO CELSO DE JESUS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Vistos etc.

Proposta ação monitória, sobreveio a sentença de fls. 62/65, julgando 

improcedentes embargos monitórios, e convertendo em título executivo 

judicial o valor de R$ 122.878,57.

Foi interposto recurso de apelação (fls. 83/92), no qual foi anulada a 

sentença e acolhida preliminar, com a determinação de juntada de 

documento indispensável, ou seja, a prova do creditamento do valor 

correspondente na conta do devedor (fls. 114/121).

Aviado, sem sucesso, Recurso Especial pela parte embargada.

Veio aos autos o cumprimento de sentença com a juntada dos extratos 

bancários comprovando-se o creditamento dos valores na conta da parte 

requerida, totalmente inelegíveis (fls. 203/213).

Posteriormente, impugnou-se o cumprimento de sentença (fls. 216/219).

Às fls. 225/226, magistrado que me antecedeu proferiu saneamento, 

determinando a intimação do banco autor para que trouxesse aos autos 

documentos legíveis e explicitasse detalhadamente as operações 

bancárias das quais pretendesse provar o creditamento, no prazo de 30 

dias, apenas.

Não atendeu o banco autor integralmente aquela determinação, uma vez 

que apenas juntou aos autos diversos extratos bancários, contendo 

milhares de operações em conta-corrente, sem explicitar, detalhadamente, 

quais eram as operações bancárias pelas quais pretendia provar o 

creditamento que daria suporte à Ação Monitória, mesmo advertido de que 

o não atendimento na íntegra à determinação de fls. 225/226, importaria no 

indeferimento da exordial.

Isto posto, e com fulcro no artigo 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, sem resolver o mérito (art. 485, I, do CPC).

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 838562 Nr: 43193-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 Vistos etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes às fls. 79/80, e com fulcro no 

artigo 487, inciso III, do CPC, julgo extinto o feito com resolução do mérito.

Por consquência, também extingo com resolução do mérito os autos de 

embargos à execução em apenso, de número 22265-94.2017.811.0041, 

id. 1253489.

Custas e honorários como acordado.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1080744 Nr: 1910-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, IGOR ALENCAR DE BARROS 

EVANGELISTA, IVAN LUIZ EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:3.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido de homolagação de acordo feito às fls. 88/89, e ainda recibo de 

pagamento de fls. 90.

Após, concluso.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1160306 Nr: 36054-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIMAR MUNIZ PINHEIRO RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 
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permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887104 Nr: 21323-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLY ROSA DE OLIVEIRA, Cpf: 

24176095172, Rg: 0337454-8, Filiação: Ana Maria Barbosa de Oliveira e 

Horacio de Oliveira e, data de nascimento: 26/04/1963, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, divorciado(a), professora. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT Fomento é credora da Executada na importância de R$ 15.919,08, 

valor que vem representado na cédula de crédito comercial n° 

2012001423/0. Para assegurar o cumprimento de todas as obrigações 

pecuniárias assumidas na cédula de crédito comercial, a executada 

ofereceu como garantia uma embarcação em fibra de vidro modelo formula 

2000, cor branca, ano/modelo 2001, com motorização johnson 90hp, 

movida a Gasolina, inscrita na marinha sob o n° 401M2001161943. Fora 

acordado entre as partes que o pagamento do financiamento seria em 48 

parcelas fixas no valor de R$ 421,77, com o primeiro pagamento para o dia 

15/12/2012 e o término para o dia 15/11/2016, todavia, a executada pagou 

apenas 11 parcelas, deixando de adimplir as demais.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 15.919,08 - Valor 

Atualizado: R$ 15.919,08 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n 21323-67.2014.811.0041 – ID: 

887104Vistos.Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do 

Executado, e tendo em vista que o endereço encontrado nas pesquisas 

realizadas é o mesmo já declarado na inicial, nos termos dos artigos 256 e 

257, ambos, do CPC, DEFIRO o pedido do credor e determino a realização 

do ato por edital.Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Realizada a citação por edital, o que 

deve estar demonstrado nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis, 

desde já NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (art. 72, II, do CPC), com 

abertura de vista para manifestação.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 

de outubro de 2019.Jorge Alexandre Martins FerreiraJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCELO PARADA 

MACHADO FILHO, digitei.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020

Darlene Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891738 Nr: 24385-18.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA ME, 

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, VALDIR RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18.980/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos 

guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga, nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901553 Nr: 31004-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRIS FERREIRA POLISEL PAIM DE MELO, 

STEFANIO PAIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor T. Cardoso - 

OAB:14.051, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1041655 Nr: 42387-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA LOPES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1101540 Nr: 11138-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT FOMENTO - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, 

EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, HIGOR TADEU REIS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 74.

Apresente o exequente, no prazo de 15 dias, cálculo atualizado do valor 

da dívida, a fim de que a certidão de crédito seja expedida.

Não apresentados os cálculos, expeça-se a certidão com o último valor 

atualizado existente nos autos.

Expedida a certidão, volte-me concluso para sentença de extinção do 

feito.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25269 Nr: 5045-50.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAUBI DINIZ JÚNIOR, RICARDO PADILHA 

DE BORDON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RIBEIRO GARCIA 

BERNARDES - OAB:5616/MT, CLARISSA MARIA DA COSTA OSCHOVE 

- OAB:6.325/MT, ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - 

OAB:7.979, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, NANCY MARIA MACIEL FALAVIGNA - OAB:5617/MT, 

SEM NOME - OAB:4320/MT

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para a parte autora/credora 

no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestar nos autos, sobre 

documentos de fls.295/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392104 Nr: 27525-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA - OAB:7794, NILSARA 

DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 Intimo a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, pararetirar certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 847812 Nr: 51269-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA, MARCELO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Vistos etc.

Regularize a parte autora a petição de cumprimento de sentença de fls. 

251/252, no prazo de 15 (quinze) dias, obedecendo-se às determinações 

do artigo 524 do CPC, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1393830 Nr: 7555-98.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVA SERRA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, 

DARCI WYCHOSKI, JOANA DARCK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a AJG.

Recebo os embargos do devedor atribuindo-lhes efeito suspensivo, haja 

vista estar o processo principal garantido por penhora, e ainda presentes 
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os requisitos para a tutela provisória (art. 919, § 1º, do CPC).

Intime-se o embargado para responder no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

920, I, do CPC).

Com a resposta, ou sem ela ultrapassado o prazo. concluso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1249942 Nr: 21099-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A, MARISA CAMARGO 

PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:12610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente intimada para comprovar o recolhimento das custas 

processuais (parcelamento havia sido deferido), a parte deixou 

transcorrer "in albis" o prazo (fls. 40), sem manifestação.

Isto posto, e com fulcro no artigo 290 do CPC, extingo o feito e determino o 

cancelamento da distribuição.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1253489 Nr: 22265-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURCELINO BERNARDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATA CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-4

 Vistos etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes às fls. 79/80, e com fulcro no 

artigo 487, inciso III, do CPC, julgo extinto o feito com resolução do mérito.

Por consquência, também extingo com resolução do mérito os autos de 

embargos à execução em apenso, de número 22265-94.2017.811.0041, 

id. 1253489.

Custas e honorários como acordado.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 263072 Nr: 21981-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. P. CAMPOS - ME, ANA RITA PROENÇA 

CAMPOS, CASSIO LUIZ DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 
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penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 378822 Nr: 1821-12.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE ALENCAR CARVALHO, 

ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14.573/PR, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 748648 Nr: 315-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I P DA SILVA MERCADO ME, IRANIELE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 
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milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 750276 Nr: 1990-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, EGBERTO HERNANDES BLANCO - 

OAB:137.331/RJ

 Vistos etc.

Pela decisão de fls. 173/174, o magistrado que me antecedeu resolveu 

questão controvertida sobre cálculo devido, homologando aqueles 

apresentados pelo contador, não havendo recurso e na mesma decisão 

determinando a intimação do devedor para que pagasse em 15 dias o 

valor devido, em cumprimento de sentença.

O devedor não pagou (fls. 176), e a parte credora foi intimada para 

impulsionar o feito em 5 (cinco) dias, isso em 13/09/2018 (fls. 181), não o 

fazendo.

Posteriormente foi novamente intimada a parte credora para impulsionar o 

feito, isso em 18 de outubro de 2018 (fls. 182), sendo que, de acordo com 

a Certidão de fls. 183, ela reitirou os autos com carga no dia 14/11/2018, 

somente devolvendo quase um ano depois, em 09/08/2019, SEM 

QUALQUER MANIFESTAÇÃO.

Isto posto, e com fulcro no artigo 485, incisos II e III, do CPC, julgo extinto o 

feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do 

CPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 440723 Nr: 17376-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BOTELHO MERTHAN ME, MARCELO 

BOTELHO MERTHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 
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mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 464593 Nr: 32443-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES ME 

(ALIANÇA), ELAINE CRISTINA DE CAMPOS FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente a dar prosseguimento na execuçao, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954620 Nr: 2410-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIO MARTINS FORTES-EPP, KENIO MARTINS 

FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, faço a intimação da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias, para manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 977422 Nr: 12762-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERI BORGES REGITANO, VIVIANE MARTINS 

FRANGE REGITANO, JOSÉ MORELI, LEDIONETE APARECIDA VILLA 

MORELI, FERNANDO MAURICIO VILLA, LARISSA SILVEIRA CARVALHO 

VILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHONNY ALMEIDA PASSARELLI - 

OAB:16003/E, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 207/212.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 723537 Nr: 19136-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE PIRES ALECRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopez 

- OAB:11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 
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se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 731497 Nr: 27628-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARNATA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA ME, 

BARBAS JOSÉ COUTINHO, MARIA HELENA DE CAMPOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE 

CONFECÇÃO DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 227.

Expeça-se o ofício solicitando a baixa na penhora, juntando-se de tudo 

cópia nos autos principais.

Após, volte-me concluso para análise do pedido de cumprimento de 

sentença de condenação em honorários, feito às fls. 128/130.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 737377 Nr: 33873-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA FLOR DO SERRADO LTDA - ME, 

BENEDITO VIEIRA DE GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 
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TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 737708 Nr: 34225-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, JOICE 

ADRIANE CESNIK VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se em resposta ao Ofício juntado às fls. 143-vº, informando o valor 

apontado pelo credor na petição de fls. 146.

Após, manifeste-se o credor impulsionando os autos no prazo de 15 

(uinze) dias.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352333 Nr: 22702-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AVELINO HUGUENEY DE SIQUEIRA, 

DALVA MARIA HUGUENEY DE SIQUEIRA, CARLY HUGUENEY DE 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10.112/MT, PRISCILA GHILARDI BORGES VALIM - OAB:7120, 

RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A

 Autos n 22702-53.2008.811.0041 – ID: 352333

Vistos.

O devedor/executado Banco do Brasil S/A, nos presente autos em que 

Espolio de Avelino Hugueney de Siqueira (Dalva Maria Hugueney de 

Siqueira) e outro promovem o cumprimento (execução) de sentença 

proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou 

perante a 12ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios. Que foi ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, com o objetivo de restituição de diferenças decorrentes de 

expurgos inflacionários em cadernetas de poupança referente ao Plano 

Verão (janeiro de 1989).

 O impugnante alega que o exequente adotou critérios equivocados para 

corrigir os valores a serem pagos, com parâmetros não contemplados na 

referida decisão e atualizaram ao seu alvedrio, sem retornarem para o 

mês das diferenças em fevereiro de 1989, como determinado na 

sentença.

Aduz que, no que se refere à atualização dessas diferenças a sentença 

refere-se ao IPC, a priori da diferença do Plano Verão, e o INPC para a 

atualização. A UFIR, normalmente utilizada na atualização de alguns 

débitos fiscais para a manutenção do valor atualizado.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do excesso de execução no montante 

de R$ 123.825,92 (cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais 

e noventa e dois reais), julgando devido apenas o valor incontroverso, 

restituindo o valor que exceder o devido, devidamente corrigido, ou 

alternativamente, que sejam remetidos os autos à contadoria deste Juízo 

para a realização dos cálculos devidos.

O exequente respondeu às fls. 135/140, combatendo vigorosamente os 

tópicos da impugnação, e pugnando pela sua rejeição, bem como, 

alternativamente requer seja levantado o valor incontroverso de R$ 

47.334,00 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais).

Pois bem, considerando a divergência das partes com relação ao quantum 

devido, determino a remessa dos autos à contadoria, para que apresente 

cálculo do débito exequendo, conforme determinado em sentença 

prolatada às fls. 71/74 no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, no que diz respeito ao pedido levantamento do valor 

incontroverso, vale ressaltar, que o Executado cumpriu o disposto no §2º 

do art. 475-L do CPC ao declarar que expressamente que reconhece 

incontroverso, o valor de R$ 47.334,00, entendo, que desta forma não 

existe óbice para levantamento dessa quantia, tendo em vista que quanto 

a este valor encerrou-se o contraditório.

Com efeito, é possível o levantamento de depósito de quantia 

incontroversa, sem a necessidade de ser prestada qualquer caução, pelo 

exequente, pois tal valor não está sujeito a efeito suspensivo que venha a 

obstar o levantamento do montante em questão.

Neste sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO COM EFEITO 

SUSPENSIVO. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. 

É possível o levantamento da importância incontroversa, sem, inclusive, a 

necessidade de prestação de qualquer caução, pelo exeqüente, pois esse 

valor não fica sujeito ao efeito suspensivo concedido à impugnação, 

devendo ser expedido alvará para levantamento dessa quantia. Agravo de 

instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70044768174, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, j. 15/12/2012, DJ 16/01/2012).

 Diante disso, Expeça-se alvará de levantamento do valor incontroverso 

em favor da Exequente, na conta indicada à fl.142.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2019.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 440656 Nr: 17329-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MENDES DE ARRUDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Raquel Belculfine - 

OAB:160.487-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:OAB/MT 

14.278

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 67004 Nr: 4509-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO KLEBER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSÉ HENRIQUE S VIGO - OAB:11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: lisiane valéria linhares - 

OAB:4.550

 Vistos etc.

Requer a parte credora, na ausência da localização de bens do devedor, 

a aplicação, a ele, de medidas atípicas, como apreensão de CNH e 

passaporte.

Pois bem.

Entendo que a aplicação de medida atípica ao devedor, com esteio no 

disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, é fugir da essência do processo 

executivo, para transformá-lo em processo punitivo, o que é vedado pela 

Constituição da República. Tais medidas não seriam coercitivas para a 

satisfação do crédito, mas apenas punitivas, sendo totalmente ineficazes 

já que a apreensão de CNH ou passaporte não irá alterar a situação 

econômica do devedor, ou a inexistência de bens, mas apenas puni-lo de 

forma pessoal por não honrar com suas obrigações.

Toda decisão judicial deve atender aos fins sociais do ordenamento 

jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, 

como exige o artigo 8° do CPC; bem como os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da 

eficiência.

A suspensão da CNH/passaporte do devedor é considerada, então, como 

uma atitude excessiva e desproporcional que ofende o princípio da 

proporcionalidade disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, 

devendo prevalecer o direito constitucional de locomoção (CF, 5º, XV).

Os tribunais estão adotando uma interpretação cautelosa, sob o 

fundamento de que são medidas excessivas e desproporcionais que 

atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, sendo uma 

pretensão que se afigura ineficaz e inócua em relação ao resultado da 

execução, uma vez que não altera a situação de inexistência de bens em 

n o m e  d o s  d e v e d o r e s ,  n e s s e  s e n t i d o :  T J / S P ,  A I 

2211157-59.2017.8.26.0000, DJ 08.03.2018.

O próprio Código de Processo Civil já prevê várias medidas de caráter não 

patrimonial como forma de induzir o executado a cumprir suas obrigações, 

por exemplo o §3º do artigo 782 que permite que a requerimento da parte o 

juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Tal prerrogativa é extensiva à execução definitiva de título 

judicial (§5º, art. 782 CPC), em sintonia com a possibilidade de levar a 

protesto a decisão judicial transitada em julgado, quando ultrapassado o 

prazo de quinze dias para pagamento voluntário (art. 517 CPC), sendo 
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ambas medidas de caráter não patrimonial, dentre outras, cabe apenas à 

parte credora ter mais zelo e diligenciar apropriadamente para fazer valer 

essas medidas.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

mencionadas.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1147192 Nr: 30495-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON DE SOUZA ME, AMILTON LOPES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 826125 Nr: 32076-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA ME, 

MARCOS JOSE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 
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algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 835951 Nr: 41014-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA ME, 

LEIMAR DIONIZIO SANTI SAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 
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intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 762222 Nr: 14733-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSE KISTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3677-A/MT

 Vistos etc.

Requer a parte credora, na ausência da localização de bens do devedor, 

a aplicação, a ele, de medidas atípicas, como apreensão de CNH e 

passaporte.

Pois bem.

Entendo que a aplicação de medida atípica ao devedor, com esteio no 

disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC, é fugir da essência do processo 

executivo, para transformá-lo em processo punitivo, o que é vedado pela 

Constituição da República. Tais medidas não seriam coercitivas para a 

satisfação do crédito, mas apenas punitivas, sendo totalmente ineficazes 

já que a apreensão de CNH ou passaporte não irá alterar a situação 

econômica do devedor, ou a inexistência de bens, mas apenas puni-lo de 

forma pessoal por não honrar com suas obrigações.

Toda decisão judicial deve atender aos fins sociais do ordenamento 

jurídico, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, 

como exige o artigo 8° do CPC; bem como os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da 

eficiência.

A suspensão da CNH/passaporte do devedor é considerada, então, como 

uma atitude excessiva e desproporcional que ofende o princípio da 

proporcionalidade disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, 

devendo prevalecer o direito constitucional de locomoção (CF, 5º, XV).

Os tribunais estão adotando uma interpretação cautelosa, sob o 

fundamento de que são medidas excessivas e desproporcionais que 

atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, sendo uma 

pretensão que se afigura ineficaz e inócua em relação ao resultado da 

execução, uma vez que não altera a situação de inexistência de bens em 

n o m e  d o s  d e v e d o r e s ,  n e s s e  s e n t i d o :  T J / S P ,  A I 

2211157-59.2017.8.26.0000, DJ 08.03.2018.

O próprio Código de Processo Civil já prevê várias medidas de caráter não 

patrimonial como forma de induzir o executado a cumprir suas obrigações, 

por exemplo o §3º do artigo 782 que permite que a requerimento da parte o 

juiz determine a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. Tal prerrogativa é extensiva à execução definitiva de título 

judicial (§5º, art. 782 CPC), em sintonia com a possibilidade de levar a 

protesto a decisão judicial transitada em julgado, quando ultrapassado o 

prazo de quinze dias para pagamento voluntário (art. 517 CPC), sendo 

ambas medidas de caráter não patrimonial, dentre outras, cabe apenas à 

parte credora ter mais zelo e diligenciar apropriadamente para fazer valer 

essas medidas.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ATÍPICAS 

mencionadas.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

expressamente e pontualmente a alteração da situação econômica do 

devedor a permitir nova tentativa de penhora online, ou indicando bens à 

penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 743292 Nr: 40246-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGO ARI COM. DISTRIB. DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA, ALDIVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 
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permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 429357 Nr: 10606-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. DE O. ZANIN - TEXAS VEICULOS, JEANE 

CRUZ DE OLIVEIRA ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11.770-MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 453531 Nr: 25300-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ADRIANO MENDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JR. - 

OAB:8872

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 1213102 Nr: 9339-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO CARLOS DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

I – Proceda-se a vinculação do valor penhorado junto a esta Vara 

Especializada.

II – Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida.

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que as partes acordaram quanto a conversão da 

penhora em pagamento da condenação, razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se alvará para levantamento do valor penhorado, no montante de:

A) R$ 14.437,09 (catorze mil quatrocentos e trinta e sete reais e nove 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, dados 

bancários informados à fl. 126.

Determino que a Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Judicial – CNG, comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores.

 Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos.

 P. I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100605 Nr: 14559-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GALLI, DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n 14559-85.2002.811.0041 – ID: 100605

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o Executado Sr. Dirceu Carlino, 

apresentou exceção de pré-executividade nas fls. 263/276, alegando, 

entre outros, que foi realizada penhora na conta em que recebe a sua 

aposentadoria, o que viola o dispositivo legal.

Por fim, requereu o imediato desbloqueio dos valores penhorados via 

BACENJUD, bem como se abstenha de realizar novas penhoras sobre a 

conta corrente que recebe seus proventos.

Observo que o crédito devido perfaz o montante de R$ 239.648,71 

(duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta 

e um centavos), e na conta do executado fora bloqueado o valor de R$ 

301,15 (trezentos e um reais e quinze centavos), o qual informa ser 

relativo a sua aposentadoria.

O demonstrativo de pagamento apresentado à fl.285, demostra que o 

Executado recebe o valor mensal de R$35.582,23 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) e no documento 

de fls. 280 consta o bloqueio judicial no valor de R$ 301,15 (trezentos e 

um reais e quinze centavos) o que permite concluir que teria recaído sobre 

a aposentadoria do Executado.

Contudo, o STJ no Resp n° 1658069/ GO relativizou a regra da 

impenhorabilidade das verbas alimentares, visto que a penhora de 30% 

não comprometeria o mínimo indispensável para a sobrevivência da parte, 

motivo pelo qual a penhora foi autorizada.

Nesse sentido, o julgado abaixo:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 

PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE 

IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: 

CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a 

penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o 

pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações 

excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das 

verbas salariais previstas no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar 

parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não 

alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência 

digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte 

local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de 

salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável 

mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria 

necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, 

inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (RESP n° 1658069/GO, 2016, STJ 

Relatoria Min. Nancy Andrighi) (Grifo nosso).

Assim, não há impenhorabilidade absoluta da verba salarial, pois a regra 

da impenhorabilidade pode ser excepcionada quando o montante de 

bloqueio se revela razoável em relação à remuneração pelo devedor 

recebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de 

sua família.

Considerando que 30% do salário percebido pelo executado que é de 

R$35.582,23 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e 

três centavos) equivalem a R$10.674,669 (dez mil, seiscentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e seis centavos) e que foram bloqueados R$ 

301,15 (trezentos e um reais e quinze centavos), conclui-se que a 

constrição ora efetuada é irrisória em relação ao salário, não chegando 

nem a 1% dos proventos do Executado.

Assim, INDEFIRO o pedido, a fim de que seja mantida a penhora efetuada 

nos autos.

 Sem prejuízo, intime-se o Exequente, para em 15 (quinze) trazer aos 

autos, dados necessários para apreciação do pedido de fls. 290/295.

Com a juntada de informações, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2019.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1072800 Nr: 56541-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTHO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pela parte Autora à fl. 161, pelo que 

consequentemente SUSPENDO o processo pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, devendo a parte requerente dar prosseguimento ao feito após o 

decurso do referido interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774964 Nr: 28199-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL MUSTAFA FARES ME, NABIL MUSTAFA 

FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 876556 Nr: 14477-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do comprovante da guia de recolhimento (fl. 89) 

defiro o desarquivamento dos autos.

Todavia, considerando o interesse da parte Requerente quanto ao 

cumprimento de sentença, determino a sua intimação para instruir os autos 

com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo com o 

que dispõe o art. 524, do CPC.

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432801 Nr: 12489-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MORAES CAMARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:10617

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO DEPOSITOU DILIGÊNCIA PARA O 

OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915225 Nr: 40345-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS, BBS, P-CDPDFDBDB, BBS, IUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812035 Nr: 18529-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Autos nº 18529-10.2013.811.0041 – ID: 812035

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade do Contrato c/c 

Repetição do indébito c/c Danos Morais, em fase de cumprimento de 

sentença.

A parte autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fl. 

489, a qual rejeitou os embargos de declaração, opostos contra a decisão 

interlocutória de fl. 474.

Consta às fls. 502/504 decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito 

Privado, em que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a 

decisão que recebeu a impugnação, concedeu efeito suspensivo e 

determinou o envio à contadoria.

Dessa forma, Determino que se realize as devidas providências a fim de 

dar cumprimento a decisão proferida no agravo de instrumento.

No mais, aguarde-se os autos em cartório até o julgamento do agravo de 

instrumento.

 Certifique-se.

Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 5 de agosto de 2019

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1099840 Nr: 10503-18.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES-BENS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX GOLDEN COMERCIO DE COLCHÕES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840, PRISCILA KEI SATO - OAB:42.074/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, impulsiono os autos para o Requerente, no 

prazo de cinco dias, para manifestar sobre resposta da consulta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1123969 Nr: 20409-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUVIRI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação proposta pelas partes conforme nominação acima, em 

que informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 90/92) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147071 Nr: 2335-47.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Procedo a intimação da parte autora, para dar prosseguimento ao feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 156890 Nr: 10007-09.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO VENÍCIO VILELA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença proposta pelas partes 

conforme nominação acima, em que informam composição amigável 

consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 720/728) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100605 Nr: 14559-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GALLI, DIRCEU CARLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, INDEFIRO o pedido, a fim de que seja mantida a penhora efetuada 

nos autos.

 Sem prejuízo, intime-se o Exequente, para em 15 (quinze) trazer aos 

autos, dados necessários para apreciação do pedido de fls. 290/295.

Com a juntada de informações, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10168 Nr: 350-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA, 

ESPOLIO DE JOSÉ ALBERTO VIEIRA DE AGUIAR, BELINDA NUNES DE 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Certifico que não houve manifestação do excepto. Após, intime-se a parte 

excipiente para manifestar-se em 10(dez)dias, alegando o que entenda 

sob direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 25595 Nr: 190-38.1992.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CIDADE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabana Serviços de Sauna Ltda., Djalma 

Pereira de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA PEREIRA DE 

REZANDE - OAB:10.810-A, DJALMA PEREIRA DE REZENDE - 

OAB:10810-A/MT, MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - 

OAB:15309/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação proposta pelas partes conforme nominação acima, em 

que informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 280/283) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7919 Nr: 10095-23.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB, ABJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:150.20 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3210

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO RETIROU O EDITAL. CERTIFICO 

QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 299678 Nr: 13024-48.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMEPE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 

DIONIZIO ALVES PEREIRA, DIONIZIO ALVES PEREIRA, RIVANE ESTEVES 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do comprovante da guia de recolhimento (fl. 86) 

defiro o desarquivamento dos autos.

Defiro ainda o desentranhamento da documentação original acostada nos 

autos (petição de fl. 85), desde que substituída por cópia e entregue 

mediante recibo, sendo tudo certificado nos autos.

Todavia, determino a intição da parte Exequente para manifestar nos 

autos, em 15 dias, seu interesse no prosseguimento normal do feito.

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710070 Nr: 2991-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO SANTO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO RETIROU O EDITAL. CERTIFICO 

QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 716483 Nr: 10144-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTOMAR PEREIRA DE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 

proposta pelas partes conforme nominação acima, em que informam 

composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 245/252) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765417 Nr: 18116-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIUCELINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILE CLARA ALVES 

ADAMCZYK - OAB:13.494

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE O 

CERTIDÃO RETRO. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O 

PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 797931 Nr: 4316-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação proposta pelas partes conforme nominação acima, em 

que informam composição amigável consoante termo de acordo.

Portanto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

entre as partes (fls. 135/136) por meio do qual do qual estabeleceram a 

forma de composição da lide em destaque.

Por consequência, tendo o acordo feito por transação entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma do aludido 

acordo.

Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, seja via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe ao Credor promover a baixa 

de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição 

tenha sido realizada pelo Juízo, desde já determino as providências 

necessárias para a sua exclusão.

Certifique-se o transito em julgado oportunamente e arquivem-se com as 

cautelas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 367161 Nr: 5665-76.2009.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1855 de 2237



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO TEIXEIRA DE SOUZA, FERNANDO CARLOS 

CARBONATO, GABRIEL CORREA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, JOÃO 

GABRIEL DE MORAES SOBRINHO, ODONI GRHOS, PEDRO ANTUNES 

SOUZA FILHO, VILMA SOCREPPA ZANELLA, ZAIRA MARIA ZANINI, 

VALDIR BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAUJO - OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 452155 Nr: 24325-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILENE MARTINS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 462653 Nr: 31163-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BOTELHO MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 784374 Nr: 38172-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

DAYCOVAL S/A, BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122.249/RJ, DENNER DE BARROS E MASCARANHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, NELSON WILIANS F. RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 923249 Nr: 45370-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 959178 Nr: 4455-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 334852 Nr: 5649-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO BEZERRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES 

DE MORAIS - OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY JOSE CAMPOS - 

OAB:44243

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 419102 Nr: 5605-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE MARQUES DA CRUZ CARNEIRO LEAO, 

EUCLIDES PINTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:OAB-MT 6771, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO - 

OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 
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intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 446816 Nr: 21044-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO DA SILVA SOLDA & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 715105 Nr: 7933-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR BASTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI- FINANCEIRA AMERICANAS ITAÚ S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 722855 Nr: 18417-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE, ROSANGELA PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 867811 Nr: 7781-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619, JAIR DEMETRIO - OAB:, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MENDES LOBO - 

OAB:46.828, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A, MAURI 

MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24.197-A, PATRÍCIA 

YAMASAKI - OAB:34.134

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 
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Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 878402 Nr: 15740-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

MANOEL JORGE AXKAR DE SABOIA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 899545 Nr: 29482-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELSON JURANDIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 902196 Nr: 31461-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA MATA IVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 997377 Nr: 22341-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI FERREIRA FABRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT
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 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1002157 Nr: 24323-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONAGLIO VEICULOS LTDA, ANTONINHO SONAGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, ANDRÉ TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1129301 Nr: 22711-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA APARECIDA FRANZ NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 984887 Nr: 16278-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY URBANO FREITAS ABAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1069829 Nr: 55322-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELZA JOSETTI MANOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ALFA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GUILHERME 

CAVALCANTI MELLO FILHO - OAB:13.595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1073417 Nr: 56837-47.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN, JAQUELINE BAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1075758 Nr: 57826-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 373842 Nr: 10205-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 712907 Nr: 5672-97.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCE NEPONUCENO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA - OAB:14.506, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 745315 Nr: 42445-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA AMUI PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 824068 Nr: 30145-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 448975 Nr: 22225-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILO SCHWENGBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E 

COBRANÇA BELLINATI PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42.277, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:2.049/PR

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.
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 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 409456 Nr: 862-16.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 724516 Nr: 20180-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GERAÇÃO LTDA - EPP, 

JOSE PEREIRA REGO, MARLY DA ABADIA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1005179 Nr: 25614-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA NAZARIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESÚ - OAB:217.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1090817 Nr: 6472-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SCAIRA - OAB:20495-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 
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visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 432242 Nr: 12163-57.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU JOSÉ KUZNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BORGES SOUZA DA 

MATTA - OAB:6582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 463129 Nr: 31519-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DE BRITO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 717609 Nr: 11122-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES LIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 937584 Nr: 53458-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTÉIS GLOBAL S/A, CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA, PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719, RAIANE ROSSETO STEFFEN - OAB:13.371

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761523 Nr: 14002-49.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 929604 Nr: 49076-96.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC - S/A, BANCO CENTRAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 985115 Nr: 16376-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA SILVA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1005137 Nr: 25597-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE DA SILVA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.
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 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1056212 Nr: 49209-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - 

OAB:217.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ DO ESPIRITO 

SANTO BRANDOLINI - OAB:6746, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY 

TAQUES DA SILVA - OAB:16.583/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 344474 Nr: 14957-22.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINA JOVANIL DA ROCHA, JOSÉ GERALDO 

CARREIRO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANESPA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, PAULO CESAR SCHMIDT - OAB:9.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:103.587/OABSP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 417108 Nr: 4573-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE SOUZA TOCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1018200 Nr: 31026-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILZA SIRIA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME DA CRUZ BORGES 

ASSUMPÇÃO - OAB:11793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.
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 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 400465 Nr: 33156-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA PONCE DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 786349 Nr: 40238-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, ELIANE LUIZA 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATACHA GABRIEELLE DIAS DE 

CARVALHO - OAB:16.295-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 879266 Nr: 16445-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL BEZERRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 947043 Nr: 58590-73.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEX DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 
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OAB:15484-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1121387 Nr: 19396-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL D OLIVEIRA DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1046236 Nr: 44501-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI DIESEL LTDA, MARLI ISABEL 

TIECHER, MARLI ISABEL TIECHER, RAMSES VICTOR CASTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15.380 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 OAB/MT, 

Maryhélvia Amaral Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT, MARYHÉLVIA 

AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:OAB/MT 6285, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1157920 Nr: 35034-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, 

MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - OAB:6.843, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1064069 Nr: 52743-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMILDA DE FATIMA SALES BACCA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - 

OAB:4653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 450020 Nr: 22772-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 450022 Nr: 22774-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAMI ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PADILHA DE PAULA 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 426438 Nr: 9254-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINON SIMÃO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 442157 Nr: 18342-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASSAN HICHAN DARWICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SOUZA SANTOS - 

OAB:22070/O, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - OAB:357.590/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 442412 Nr: 18456-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA 

FILHO, MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE 

GOMES DA SILVA, VALQUIRIA MAMEDE DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 388050 Nr: 23708-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE RODRIGUES BARREIRA, WABER 

BUTAKKA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 389737 Nr: 25243-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÂNIO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOS SANTOS 

MENDONÇA - OAB:10.064/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 396813 Nr: 31007-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS MARIOTTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 

OAB:13196/MT, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 400863 Nr: 33638-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA DAVID & BARBOSA LTDA - EPP, 

RONE MARCIO BARBOSA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126.504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 404769 Nr: 36585-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIA ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES DE 

ODONTOLOGIA LTDA, PAULO RUFINO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 326348 Nr: 26004-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA CONCEIÇÃO SANCHES MOTA 

CALHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ BERTONI 

JUNIOR - OAB:12061/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1871 de 2237



intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 343550 Nr: 13784-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SILVEIRA E TEIXEIRA LTDA 

ME, ELAINE DA SILVEIRA, FLORENTINO MESSIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 346354 Nr: 16527-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI RIDRIGUES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 353667 Nr: 24122-93.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDRACENTER PRODUTOS HIDRAULICOS 

LTDA - ME, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI, ARTHUR ALVES 

NASCIMENTO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 355750 Nr: 26170-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO, 

ELIANE LUISA DIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 
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jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 359001 Nr: 29162-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCAS COMERCIO DE VEÍCULOS, ANGELA 

APARECIDA CARRAZONI, ANDERSON JUNIOR CARRAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTO DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22.970 

OAB/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360159 Nr: 30160-24.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA BENILDA TREVIZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 considerando que o despacho retro foi encaminhado para publicaçao 

regularizo o ato nesta data. Vistos.

O exequente pediu nova requisição de informações sobre eventuais bens 

da parte executada. Entretanto, não consta nos autos a impossibilidade ou 

esgotamento de diligencias extrajudiciais do exequente para obtenção de 

localização de patrimônio penhorável e o endereço da executada.

 Diante disso, INDEFIRO o pedido conforme às fls. 234 para consultar no 

sistema Infojud.

 Por outro lado, DEFIRO o pedido visando a realização da consulta no 

sistema RENAJUD, com o intuito de buscar o endereço da executada, pelo 

que, segue o demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual 

deve o Credor se manifestar em quinze (15) dias para dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito

 Cumpra-se.

 Às Providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 360834 Nr: 30833-17.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOSIEL RANGEL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE 

SOUZA - OAB:16207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 362379 Nr: 32190-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZO - OAB:41428 PR, 

GUSTAVO CANTARELLI - OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 362760 Nr: 32326-29.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO CORREA RIBEIRO, NARLI 

RIBEIRO LISBOA, ESPOLIO LUCIO PINTO DE SOUZA, RUTE PINTO DE 

SOUZA, DORALICE TOCANTINS RIBEIRO, ESPOLIO DE GUMERCINDO 

PINTO DE SOUZA, GUMERCINDO PINTO DE SOUZA FILHO, CATARINA 

PINTO DE SOUZA, ESPOLIO DE ISMAEL JOSE SANTANA, NILTON 

TEIXEIRA SANTANA, GLAUCIA SANTANA LABANCA, ISMAEL SANTANA 

FILHO, NEURA TEXEIRA SANTANA AMORIM, ESPOLIO DE NEUZALIA 

TEIXEIRA SANTANA, CELINA BUSSIKI MARTINS RONDON, MARCOS 

PAULO SANTANA LABANCA, CLAUDIA SANTANA LABANCA, ESPOLIO 

DE JAIR NUNES RONDON, ESPOLIO DE BENEDITO ANASTACIO DE 

OLIVEIRA, LUIZA MONTEIRO DE OLIVEIRA MOURA, ESPOLIO DE 

GUILHERME VASCONCELLOS, RITA LACERDA NUNES VASCONCELLOS, 

ESPOLIO DE ALCY DUARTE DE FIGUEIREDO, FERNANDO MARQUES DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10126/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 363012 Nr: 32593-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA ROCHA VIEGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 365926 Nr: 4309-46.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. DE SOUZA SANTOS LTDA ME, 

VALQUIRIA ANDREA DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - SÃO CARLOS - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 372109 Nr: 8553-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERAFIM MENDIETA VARGAS, ALÍDES 

ALVES MENDIENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 462289 Nr: 30945-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A - UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 708106 Nr: 1432-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ROBERTO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 717195 Nr: 10939-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. REGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 718733 Nr: 11281-61.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 724648 Nr: 20323-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA SUELI GUEDES, EDIL RIBEIRO BORGES, 

GILBERTO CANEPPELE, JORGINA DE FÁTIMA MARCONDES GUIDIO, JOÃO 

SCHIAVINI, JOSÉ VITOR DE OLIVEIRA, MANOEL EVANDIR DA COSTA, 

MAURO PORTES, RAIMUNDO DE SOUZA RESPLANDE, VERA ELIZABETE 

MARAFON PICOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 725428 Nr: 21155-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO 

FILHO, ZANETE MOTA DE CARVALHO, ANA MARIA MOTA FERREIRA, 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, ARIOLANA MOTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ROLDAO DA SILVA 

NETO - OAB:24362/O

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 725448 Nr: 21176-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO CANAVARROS INFANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGAR DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:126504-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria publica - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 728399 Nr: 24322-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK AG - AMSTERDAM BRANCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO REBELATO MOUSQUER, LUIZ 

ALBERTO SAMPAIO MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:OAB/MT 6571, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 742708 Nr: 39614-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, 

DONALDO GOMES BEZERRA FILHO, DANYELA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 742887 Nr: 39824-74.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYANA PROENÇA DE ALMEIDA, EDEVANDRO 

RIBEIRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 744534 Nr: 41583-73.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 
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verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746028 Nr: 43210-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56918

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 746887 Nr: 44113-50.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DIESEL, WILSON APARECIDO 

FERNANDES, CLEONIR DE FÁTIMA FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÕES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11.096/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 750692 Nr: 2420-52.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCRED S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 773694 Nr: 26856-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFOREST PNEUS LTDA, FRANCISCA 

HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 
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Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 783993 Nr: 37765-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE RINALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 755261 Nr: 7278-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO EMANOEL MORAIS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 757955 Nr: 10166-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA PRATA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

COMERCIO LTDA ME, IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 758481 Nr: 10731-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. DE ARAÚJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Vistos etc.
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 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 319065 Nr: 21426-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO MEDEIROS, TEREZINHA OPOLSKI 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 305820 Nr: 15565-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA S/A, CPA CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON ROVERI - 

OAB:62397/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 309846 Nr: 17558-35.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CARRASCO SORRILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 270038 Nr: 2162-18.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANE AUXILIADORA VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA - 

OAB:1665/RO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 271432 Nr: 641-58.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DALCOL TREVISAN, MARIA 

IDALINA NABARRETE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 266081 Nr: 23840-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHAYANNE OLIVEIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 252963 Nr: 18592-79.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS POMPEU DE BARROS, FERNANDO 

POMPEU DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - 

OAB:45.635/GO, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - 

OAB:6.727/MT, FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, GIANCARLO 

DA SILVA LARA CASTRILLON - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 218895 Nr: 27513-61.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SÍLVIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, NATHALY VELOSO LEHNEN - OAB:213090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:7847-A, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 220589 Nr: 28832-64.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZZAC GERALDO ORMOND, IZZAC GERALDO 

ORMOND, IZZAC GERALDO ORMOND, IZZAC GERALDO ORMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LYA FERRAZ DA GAMA - 

OAB:8456

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 227044 Nr: 34242-06.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO BASTOS, MARA REGINA DE 

SOUZA LEMES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BASTO - OAB:3853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GERALDO DA 

CRUZ - OAB:182.369/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 232318 Nr: 1771-97.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CESAR DOS SANTOS PAIM, VILMA GRACE 

DORILEO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 87724 Nr: 4095-41.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 91594 Nr: 1822-94.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR JOSE MENEZELO - 

OAB:1348/MT, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL (PROCURADOR 

MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASTILHO 

RIBEIRO - OAB:5.377

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 17488-91.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE ARAUJO CAMPOS, 

AUGUSTO CESAR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 111533 Nr: 18218-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GARGIONI, FATIMA 

LOURDES DE SOUZA GARGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÍGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78.723/SP, LUCIANA CAVALCANTE URZE - 

OAB:148.984/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.
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 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 114986 Nr: 4714-92.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ALVES LEAL, LUCIONE MARIA DA 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, Paulo 

Sérgio Daufenbach - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 165461 Nr: 15368-07.2004.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO BASTOS POMMOT, MÁRCIO LUIZ 

AMBRÓSIO POMMOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A - CRÉDITO IMOBILIÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 204565 Nr: 18430-21.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LERMEM DONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, Thays Karla Maciel Costa - OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1585-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150484 Nr: 5133-78.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRADO ENGENHARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de embargos de declaração em que a parte Embargante alega 

que a sentença padece de contradição e omissão, pugnando pela reforma 

da sentença buscando a liberação dos créditos, alternativamente que o 

levantamento da penhora seja condicionado ao julgamento do Agravo 

Regimental.

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito, desacolho os embargos.

Infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação 

declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o 

entendimento do juízo prolator.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o 
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que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, 

ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em 

algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em 

alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a 

incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra 

circunstância probatória e também das eventuais outras posições 

jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do 

pedido, cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso 

concreto.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC.

 Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa 

em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, 

mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está 

adstrito.

 Confira-se a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS 

HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos 

declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, 

obscuridade, ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. 

Estando evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão 

proferida nesta Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais 

em que se fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses 

invocadas pelas partes e que não foram consideradas significativas para 

o desate da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal 

recusar-se a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o 

requisito do prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013).

 EMBARGOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. Não está o órgão julgador vinculado aos 

argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer sobre todos os 

dispositivos legais invocados. A avaliação da prova é feita segundo a livre 

convicção do magistrado, que deve expor claramente os fundamentos 

fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum". Os embargos 

declaratórios também não se prestam para a rediscussão da matéria ou 

para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS REJEITADOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo de Câmaras 

Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 02/03/2007)

Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios.

 Posto isso, desacolho os embargos.

No mais, preclusas as vias recursais, voltem os autos conclusos para 

análise da liberação de alvará.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 151062 Nr: 5467-15.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. P. PESQUEIRA ALIMENTOS LTDA, 

ERONDINA AYRES PEREIRA PESQUEIRA, ANTONIO PAULO PESQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH G DE OLIVEIRA 

NAZARIO SILVA - OAB:DEFEN. PÚBLICA, ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE º NAZÁRIO SILVA - 

OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 129867 Nr: 16406-88.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 77782 Nr: 8745-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTÃO ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - 
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OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 6061-39.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL FERNANDES LTDA, JARBAS 

LEITE FERNANDES, SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: eduardo frediani duarte 

mesquita - OAB:259.400 SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PIRES RAMOS - 

OAB:19616/SP, WALDEMAR FERREIRA DUARTE - OAB:3371-A/MT, 

WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 78762 Nr: 9375-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Fernandes Ortiz, Tomaz Fernandes Ortiz, 

Silvia Manoel Ortiz, ROSA BEZERRA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVALDO ALVES MENEZES 

- OAB:4.2271, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 79514 Nr: 4574-05.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERSO PEREIRA DA SILVA, MARCIA 

ARANTES MENDONÇA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 60432 Nr: 11119-52.2000.811.0041
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TICIANELLI, PIERO VICENZO PARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 64442 Nr: 1066-51.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Advair Nadia Taques Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 71053 Nr: 5736-25.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECONÔMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251, THAISA AZEVEDO - OAB:8747-MT, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, vinicio moreira da 

silva filho - OAB:9878/b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABER VIEGAS - 

OAB:2.105-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 5979-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO HELI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 29443 Nr: 6723-95.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, PAULO 

SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 13183 Nr: 9039-18.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÉLCIO BATISTA QUEIROZ, JOSIANE 

SOARES HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CAVALCANTE URZE 

PRADO - OAB:OAB SP 148.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERLEY RODRIGUES 

RIBEIRO - OAB:3022/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 18769 Nr: 13503-51.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A G. QUEIROZ - 

OAB:DEF. PUBLICO

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23198 Nr: 4362-47.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BARU DERQUIM, ROSANE MARIA 

SILVEIRA DERQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210, CLAUDIO NOBRE DE MIRANDA - OAB:3546/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1888 de 2237



 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23519 Nr: 5323-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO CIPRIANO DA SILVA, DELCIO JANKE, 

TERENCE MASTRANGELLI DE ARAUJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:2.288-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23542 Nr: 4455-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLME IVO BELLANDI, OLÍVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907, 

MARCELO ANTONIO MURIEL - OAB:83.931, NANCY GOMBOSSY DE 

MELO FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PEREIRA - 

OAB:143986/SP, EDUARDO SILVÉRIO - OAB:3.404/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 23943 Nr: 4874-88.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RE AGRO ATIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS 

MELO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MELO DE FREITAS - 

OAB:DF 57682, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - OAB:DF 18.739, 

LARYSSA DE ANDRADE E MORAIS - OAB:DF 31.376, VICTOR HUGO 

CABALLERO BRUGGER FREITAS - OAB:DF 59.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24137 Nr: 4934-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIWTON ALVES RODRIGUES, CARLA MARIA DE 

FREITAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453/MT, LUIZ FERREIRA VERGÍLIO - OAB:4.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1889 de 2237



há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24533 Nr: 517-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODESSA DA AMAZÔNIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André vidigal de oliveira - 

OAB:8451, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24546 Nr: 9784-32.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B. LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOLDO KIRCHESCH JÚNIOR, WILSON LUIZ 

UBIALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - OAB:OAB/MT 16.449*, 

GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 24765 Nr: 16864-76.2001.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSAD CARAN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 8704 Nr: 1501-20.1999.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, MARIA DE 

LOURDES CASSIANO, JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340-B

 Vistos etc.
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 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 11602 Nr: 1704-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES REIKO TABA LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIRÓZ - 

DEFENSOR PÚBLICO. - OAB:DENFENSOR PUBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 7787 Nr: 1414-06.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE- BANCO NACIONAL DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): George Nassib Ghattas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 8438 Nr: 904-27.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS OLIVEIRA, ESPOLIO DE OSVALDO BOTELHO DE 

CAMPOS, Elina de Almeida Campos, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, 

SCHEILA MARIA DE OLIVEIRA PREZA MORENO, CEZAR HENRIQUE PIRES, 

ENEIDA MARIA DE OLIVEIRA PIRES, MASSA FALIDA DA V. V. 

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 8465 Nr: 1251-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI BEATRIZ DALCOL TREVISAN, 

EDUARDO VICENTE REBELO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO LEOPOLDO 

TENUTA - OAB:0631/MT, Maurício Leopoldo Tenuta - OAB:631

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 817108 Nr: 23545-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUIVEL ESQUIVEL LTDA - ME, JUVENAL 

RODRIGUES ESQUIVEL, EDINA BOTELHO ESQUIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 817628 Nr: 24061-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON COSTA BAIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, MARCIA 

MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 820697 Nr: 26926-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SIDERCI DE PAULA GONZAGA ME, 

THIAGO SIDERCI DE PAULA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 815185 Nr: 21640-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDETHE CAMARGO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 938426 Nr: 53873-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBRAO TRANSPORTES LTDA-ME, GILSON 

RODRIGUES GOMES, GERMES OZEIAS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO KLEBER BOMBONATTO 

- OAB:48755

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 938449 Nr: 53883-62.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M L PEIXARIA LTDA, MARIA LUANNA NERES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 939980 Nr: 54561-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M LOURENÇO SANTOS, MARCAL LOURENÇO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 942167 Nr: 55860-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 944797 Nr: 57325-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 896692 Nr: 27417-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. W. ESTACIONAMENTO LTDA - ME, WILSON 

SALOMONI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 897530 Nr: 27960-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA ÚNICO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 

EDITORA LTDA - ME, MÁRIO MARQUES DE ALMEIDA, ELIANE DE 

OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.
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 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 792762 Nr: 46852-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, ARMANDO FERNANDES MORO, TEREZINHA LISIEUX 

ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 794781 Nr: 1104-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. MÓVEIS PORTAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZE MORETTO - 

OAB:10.424

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 796408 Nr: 2753-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA BARÃO MAIS LTDA EPP, MAIKON 

AUGUSTO, IDEO ROBERTO DEBARBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 796712 Nr: 3067-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIANA DAMIANE OLIVEIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1895 de 2237



que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 802909 Nr: 9369-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITICARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL NUNES DA LUZ, IRACILDA 

RODRIGUES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYDES AIRES DA COSTA - 

OAB:3570

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 805810 Nr: 12274-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. CONVERTEDORA DE GÁS NATURAL 

VEICULAR LTDA, VANDA ELIZABETE BRAGATO FERNANDES, BANCO 

DO BRASIL S.A, JOÃO CARLOS DA SILVA, AUDAIRA DE CAMARGO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:OAB/PE 20.366, Marizze Fernanda Martinez - OAB:25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 805977 Nr: 12448-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANGELISTA MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 806906 Nr: 13386-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT
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 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 825675 Nr: 31650-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 830796 Nr: 36489-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZADIER PEREIRA DOS SANTOS, ELIZADIER 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 841475 Nr: 45728-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOR ALIMENTOS PREPARADOS LTDA ME, 

TAIZA MAGALI BILINSKI VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 843619 Nr: 47514-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGLIO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALHO 

LTDA -ME, JULIANA RIBEIRO LEITE DORFMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 845747 Nr: 49403-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO DE JESUS, LEONORA FRANCELINA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 851081 Nr: 54071-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 856530 Nr: 58826-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE JAPONES CUIABANO LTDA, 

PAULO ROBERTO CASSIO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 859498 Nr: 1342-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 861273 Nr: 2734-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS MUSIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9.946/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 861512 Nr: 2913-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 870613 Nr: 10055-16.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OILIVEIRA CASTRO - OAB:OABMT 14.992-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 
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cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 997197 Nr: 22277-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME, SERGIO 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1015879 Nr: 30072-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENAIDE DE RODRIGUES JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEÔNCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1017911 Nr: 30877-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMES KB HOTEL E RESTAURANTES LTDA 

ME, BRENO GOMES, LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA RIBEIRO, KARINE GOMES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:71263, TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - OAB:26.713/PR

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 911562 Nr: 37889-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. S. DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA - ME, ADILSON JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 
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de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 918604 Nr: 42493-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELCIO JANGUAS DA CUNHA, 

MARIA HELENA LISBOA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PIOVEZAN 

CORDEIRO - OAB:17868/O

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 957695 Nr: 3870-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMA PEDROSO DE SOUZA ME, MAXIMA 

PEDROSO DE SOUZA, SIMONE LAURA RABELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - OAB:15.937, 

EDINEI RONQUE - OAB:15937

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 960180 Nr: 4898-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 967825 Nr: 8188-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLESSO TRANSPORTES LTDA ME, VALDIR 

ANTONINHO CARLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25276/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 
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material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 975993 Nr: 12166-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INAJARA APARECIDA NUNES, JOSENEY 

VITAL DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028/O, GIULIANNE CREPALDI SILVA - OAB:OAB/MT 17257, 

HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA 

ALMEIDA FREITAS - OAB:9.454/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1108797 Nr: 14226-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FINOCCHIO & USTRA 

SOCIEDADE - OAB:7.622/SP, JOSÉ LUIS FINOCCHIO JUNIOR - 

OAB:208.779/SP

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1106603 Nr: 13218-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE MORAES ME, JOSÉ 

FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1098365 Nr: 9855-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ISABEL TIECHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15.380 OAB/MT, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 

OAB/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:6285, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:5.308-A / MT
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 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1101781 Nr: 11256-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1074855 Nr: 57442-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS, 

AGROPECUARIA SANTA LUCIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1054199 Nr: 48437-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15.380 OAB/MT, LUIS EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11866 

OAB/MT, MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - OAB:6285, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1082021 Nr: 2531-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:30.752/PR

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1089492 Nr: 5992-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIMAR DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1093061 Nr: 7513-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A. FRANCO - EPP, FAUSTINO SCORPIONI, 

IVONETE APARECIDA FRANCO, JURANDIR SCORPIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 

17.147

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1154618 Nr: 33755-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVÉRIO MAEHLER, MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER, 

MARLENE MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1904 de 2237



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1157147 Nr: 34728-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, DILMAR ANTONIO SCHUCK, HENRIQUE AUGUSTO SCHUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1367142 Nr: 1401-64.2019.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRILO ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBEDE RUELIS, ALAIRCE DOS SANTOS 

RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1372612 Nr: 2578-63.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ARTIGAS DEIRANE, IDE MEDEIROS 

DEIRANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.01114179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1387465 Nr: 5860-12.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA NUNES BUENO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARYME PARADA PEDROSA - 

OAB:22946/O, MARCIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 
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Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1393259 Nr: 7432-03.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTIVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, 

DILMAR ANTONIO SCHUCK, HENRIQUE AUGUSTO SCHUCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1394285 Nr: 7669-37.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERNANDES DE MORAES ME, JOSÉ FERNANDES 

DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1394286 Nr: 7670-22.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1321720 Nr: 13700-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOLANA MOTA FERREIRA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: marcos gattass pessoa junior 

- OAB:12264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 
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cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1325335 Nr: 14610-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SIDERCI DE PAULA GONZAGA ME, THIAGO 

SIDERCI DE PAULA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS 

LOJISTAS DO VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1328145 Nr: 15195-89.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIO PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO de 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1121756 Nr: 19550-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O, ROGERIO BARÃO - OAB:8313

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1233213 Nr: 15976-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELSON JURANDIR BRIANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 
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requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1240346 Nr: 18191-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A, 

LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO, LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASTILHO 

RIBEIRO - OAB:5.377, JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - OAB:2.838 MT

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1247044 Nr: 20239-26.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONY MILITÃO ROCHA, RONY MILITÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1251900 Nr: 21746-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. C. A. MONTANHA - ME, JULIANO CÉSAR ALMEIDA 

MONTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, MARIA LUZIANE RIBEIRO - OAB:DEF - 

PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1276442 Nr: 620-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DO BANCO MORADA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERNANDO LEMOS MELLO DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO IGNACIO PINHEIRO 

DE MACEDO - OAB:RJ 65.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 
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jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1289023 Nr: 4630-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍCINIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287

 Procedo a intimação da parte autora, para manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 1304614 Nr: 9568-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI ERNESTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENE SENA VIDIGAL - 

OAB:16402, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/mt

 Vistos etc.

 Assumi, há duas semanas, a titularidade desta 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, encontrando aqui quase 6.000 processos, milhares deles 

conclusos para as mais diversas finalidades e, inclusive, muitos parados 

há mais de ano.

 Desta forma, e considerando a necessidade de conceder a tutela 

jurisdicional de forma mais efetiva e célere, e ainda o fato de que tenho 

verificado que em inúmeros feitos a situação processual e até mesmo 

material entre as partes já modificou, haja vista o decurso do tempo, sem 

que tenha sido isso informado, ou o tenha sido tardiamente, determino a 

intimação das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

requerendo o que entenderem cabível de forma pontual e específica, a fim 

de que possa ser dado um efetivo, útil e necessário impulso ao processo, 

visando a sua finalização.

 Se for o caso, desde já fica a parte intimada para apresentar nos autos o 

cálculo atualizado, de acordo com o artigo 524 do Código de Processo 

Civil.

 Int.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060689-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA GRATIDIANO DORILEO (EXECUTADO)

NILZA G DORILEO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060689-23.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: NILZA G DORILEO, NILZA GRATIDIANO DORILEO Vistos etc. 

Inicialmente, verifico que o processo encontra-se pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 290 do CPC) realize o Autor a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, o 

recolhimento e vinculação das custas processuais, EXPEÇA-SE o 

mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060694-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060694-45.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: OMAR PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR Vistos etc. 

Inicialmente, verifico que o processo encontra-se pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 290 do CPC) realize o Autor a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, o 

recolhimento e vinculação das custas processuais, EXPEÇA-SE o 

mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1909 de 2237



imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1060015-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060015-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA Vistos etc., A prova até aqui 

produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora que, no entanto, 

não possui documentos com eficácia de título executivo. Assim, por 

reputar presentes os requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a 

expedição de mandado para determinar que a parte demandada pague à 

parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários advocatícios de 

5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a parte requerida 

isenta do pagamento das custas processuais na hipótese de oportuno 

cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se no mandado 

que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de 

cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). 

Conste no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por 

cento do valor) da execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar 

o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 

916). Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060763-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAMASCENO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060763-77.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: RENATO DAMASCENO LIMA Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, 

contra RENATO DAMASCENO LIMA, igualmente qualificada Infere-se da 

peça inicial que o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo 

marca FORD, modelo FOCUS HC FLEX, chassi n.º 8AFUZZFHCBJ375320, 

ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor BRANCA, placa NJW4664, 

renavam 259659835, ao argumento de que o devedor encontra-se 

inadimplente com parcelas do contrato celebrado entre as partes. 

Extrai-se que a presente ação foi devidamente instruída com o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

DEFIRO LIMINARMENTE, e, por conseguinte, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão do bem, depositando-se o mesmo em mãos dos procuradores 

do demandante, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação, SENDO VEDADA A 

SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO o veículo, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Saliento 

que se o objeto da ação estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo demandante. Cite-se a parte executada para a purgação 

da mora no prazo de 5 dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias, a 

contar da execução da liminar (§ 3º do art. 3º do mesmo diploma). Defiro 

os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

demandante. Com o cumprimento positivo da busca e apreensão do 

veículo, bem como procedida a citação do demandado, CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo para purgar a mora, bem como da contestação, 

devendo a Secretaria promover os impulsos processuais subsequentes. 

Desde já, consigno que na hipótese da apreensão do bem requerido, e 

não citado o demandado, aguarde-se o decurso de prazo para 

contestação, e caso não seja apresentada contestação, certifique-se e 

cite-se por Edital. Outrossim, caso o demandado não tenha sido citado e o 

bem não seja apreendido, intime-se o credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do demandado, 

em 15 dias. Ademais, caso a citação seja positiva, todavia o veículo não 

tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Como medida 

prévia ao cumprimento da busca e apreensão, deve ser comprovado o 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060743-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060743-86.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: PEDRO HENRIQUE NUNES DE MATOS Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, contra PEDRO 

HENRIQUE NUNES DE MATOS, igualmente qualificada. Infere-se da peça 

inicial que o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo 

Marca: PEUGEOT, Modelo: 208 ACTIVE PACK 1.6, Ano Fabricação: 2015, 

Cor: BRANCA, Chassi: 936CLNFN2FB036900, Placa: QBG7172, ao 

argumento de que o devedor encontra-se inadimplente com parcelas do 

contrato celebrado entre as partes. Extrai-se que a presente ação foi 

devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora. 

Dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º, do 

Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, e, por conseguinte, 

determinando a busca e apreensão do bem descrito na exordial. 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do bem, depositando-se o 

mesmo em mãos dos procuradores do demandante, mediante termo de 

compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 
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EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO o veículo, NO PRAZO DA 

PURGAÇÃO DA MORA. Saliento que se o objeto da ação estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo demandante. 

Cite-se a parte executada para a purgação da mora no prazo de 5 dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias, a contar da execução da liminar (§ 3º 

do art. 3º do mesmo diploma). Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do 

NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde 

já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do demandante. Com o cumprimento positivo da 

busca e apreensão do veículo, bem como procedida a citação do 

demandado, CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo para purgar a mora, bem 

como da contestação, devendo a Secretaria promover os impulsos 

processuais subsequentes. Desde já, consigno que na hipótese da 

apreensão do bem requerido, e não citado o demandado, aguarde-se o 

decurso de prazo para contestação, e caso não seja apresentada 

contestação, certifique-se e cite-se por Edital. Outrossim, caso o 

demandado não tenha sido citado e o bem não seja apreendido, intime-se 

o credor para informar onde o bem pode ser encontrado, bem como para 

promover a citação do demandado, em 15 dias. Ademais, caso a citação 

seja positiva, todavia o veículo não tenha sido localizado, aguarde-se o 

prazo para resposta. Não havendo contestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Como medida prévia ao cumprimento da busca e 

apreensão, deve ser comprovado o pagamento das custas processuais. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1060464-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LAURO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060464-03.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITO 

LAURO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BV FINANCEIRA S/A CFI, pessoa jurídica de direito privado, já 

qualificada na presente ação, contra BENEDITO LAURO DA SILVA, 

igualmente qualificada. Infere-se da peça inicial que o autor requereu a 

busca e apreensão de 01 (um) veículo ESPÉCIE: AUTOMOVEL 

MARCA/MODELO: CHEVROLET/CRUZE ECOTEC6 LT 1.8 16V FLEXP ANO: 

2011/2012 CHASSI: 9BGPB69M0CB210816 PLACA: NUD2022 COR: 

PRATA, com o argumento de que o devedor encontra-se inadimplente com 

parcelas do contrato celebrado entre as partes. Extrai-se que a presente 

ação foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

devedora. Dessa forma, uma vez preenchidos os requisitos necessários 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o 

art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, e, por 

conseguinte, determinando a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial. EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do bem, 

depositando-se o mesmo em mãos dos procuradores do demandante, 

mediante termo de compromisso, lavrando-se auto circunstanciado sobre 

o seu estado de conservação, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA 

COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO o veículo, NO 

PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Saliento que se o objeto da ação 

estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo 

demandante. Cite-se a parte executada para a purgação da mora no prazo 

de 5 dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias, a contar da 

execução da liminar (§ 3º do art. 3º do mesmo diploma). Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

demandante. Com o cumprimento positivo da busca e apreensão do 

veículo, bem como procedida a citação do demandado, CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo para purgar a mora, bem como da contestação, 

devendo a Secretaria promover os impulsos processuais subsequentes. 

Desde já, consigno que na hipótese da apreensão do bem requerido, e 

não citado o demandado, aguarde-se o decurso de prazo para 

contestação, e caso não seja apresentada contestação, certifique-se e 

cite-se por Edital. Outrossim, caso o demandado não tenha sido citado e o 

bem não seja apreendido, intime-se o credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do demandado, 

em 15 dias. Ademais, caso a citação seja positiva, todavia o veículo não 

tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Como medida 

prévia ao cumprimento da busca e apreensão, deve ser comprovado o 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057901-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057901-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): SEARA ALIMENTOS LTDA RÉU: 

MANTOANI E MANTOANI LTDA - EPP Vistos etc. Inobstante a distribuição 

e processamento do feito para esta Unidade Judiciária, esta ação 

exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, como 

é o caso desta Vara. Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM que atribuiu nova competência e denominação a Varas 

Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos de relação 
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bancária; enquadra-se, na verdade, na exceção estabelecida pelo art. 1º, 

§2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque a pretensão é de reparação 

de danos, mas sem que o pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária, de modo que a questão de fundo guarda relação 

com matéria de natureza eminentemente cível. Assim, tendo em vista o 

Provimento alhures citado que fixou a competência das varas 

especializadas, de modo que declino da competência em favor de umas 

das Varas de Feitos Gerais desta Capital, para processar e julgar a 

presente demanda, para onde determino a redistribuição do processo. 

Intime-se e cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054805-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1054805-13.2019.8.11.0041. AUTOR(A): DOMINGOS SAVIO DE SANTANA 

RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de “Ação de Reparação 

de Danos Materiais” proposta por DOMINGOS SAVIO DE SANTANA, 

devidamente qualificada, em face de Banco do Brasil S/A igualmente 

qualificado na inicial. Quanto ao pleito de Justiça de Gratuita, formulado 

pela parte requerente, DEFIRO-O, considerando ser hipossuficiente. 

Antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Considerando que nesta 

Unidade Judiciária, no que diz respeito aos processos que envolvem 

Instituição Bancária em Geral, as conciliações representam um percentual 

baixíssimo, bem como de zero, antevendo-se clara inutilidade na 

designação da audiência prevista no art. 334, caput, do CPC, sendo sua 

designação um ato processual que na verdade contraria os princípios da 

celeridade e economia processual, razão porque deixo de designar tal 

audiência. Ressalto, todavia, que caso haja interesse pelas partes na 

realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Assim, CITE-SE o réu na forma do 

art. 335, III, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1059157-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR DE ARAUJO COLMAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1059157-14.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: WALDIR DE ARAUJO COLMAN Vistos etc, 

EXPEÇA-SE o mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de 

título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de 

plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da 

causa, a serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060681-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060681-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: MARCELO NASCIMENTO GASPAR DA SILVA Vistos etc. 

Inicialmente, verifico que o processo encontra-se pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 290 do CPC) realize o Autor a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, o 

recolhimento e vinculação das custas processuais, EXPEÇA-SE o 

mandado executivo, CITE-SE o Executado para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do CPC/2015 fixo de plano, 

os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelos Executados, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de três 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Ressalto que o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE 

na forma do art. 829 e 830 do CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060738-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORANICY CORNELIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060738-64.2019.8.11.0041. REQUERENTE: NORANICY CORNELIO DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. A nova Lei Processual n. 

13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 
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pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, verificando-se que nos autos há elementos que evidenciem a 

falta de pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou seja, a 

comprovação da alegada pobreza, entendo que o Autor não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. Isto 

porque, verifico que aufere renda mensal líquida de R$6.130,17 (seis mil e 

cento e trinta reais e dezessete centavos) que demonstram na verdade o 

inverso da hipossuficiência alegada, evidenciando uma realidade 

totalmente diversa da maioria efetivamente pobre deste país. Diante das 

circunstancias não há como considerar o Autor dentro da clientela da 

Assistência Judiciária gratuita, vez que a própria demanda já aponta uma 

condição sócio-econômica bem diversa do que podemos denominar de 

pessoa próxima da linha de miséria alegada. Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Diante disso, 

intime-se a Autora ao pagamento das custas iniciais em no prazo de (15) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação nos termos do 

art. 290, do CPC. Após, tornem conclusos para a pasta de decisão 

urgente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060583-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARD SOUZA FERRER - ME (EXECUTADO)

BERNARD SOUZA FERRER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060583-61.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: BERNARD SOUZA FERRER - ME, BERNARD SOUZA FERRER 

Vistos etc. Inicialmente, verifico que o processo encontra-se pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 290 do CPC) realize o Autor a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, o recolhimento e vinculação das 

custas processuais, EXPEÇA-SE o mandado executivo, CITE-SE o 

Executado para efetuar o pagamento apontado na inicial em 03 (três) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (CPC/2015, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do CPC/2015 fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelos Executados, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de três 03 

(três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Ressalto que o exequente poderá obter certidão de que a 

execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos 

do art. 828 e ss. do CPC/2015. CUMPRA-SE na forma do art. 829 e 830 do 

CPC/2015. INTIME-SE. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061224-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEILA SQUINELO FRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 6 1 2 2 4 - 4 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CHEILA 

SQUINELO FRANCO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, contra 

CHEILA SQUINELO FRANCO, igualmente qualificada. Infere-se da peça 

inicial que o autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veículo 

MARCA FORD, MODELO KA SE 1.0 HA B, CHASSI 9BFZH55L8J8476540, 

COR BRANCA, ANO/modelo 2017/2018, PLACA: PZG8810, RENAVAN 

01113680455, com o argumento de que o devedor encontra-se 

inadimplente com parcelas do contrato celebrado entre as partes. 

Extrai-se que a presente ação foi devidamente instruída com o 

demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Dessa forma, uma vez 

preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

DEFIRO LIMINARMENTE, e, por conseguinte, determinando a busca e 

apreensão do bem descrito na exordial. EXPEÇA-SE mandado de busca e 

apreensão do bem, depositando-se o mesmo em mãos dos procuradores 

do demandante, mediante termo de compromisso, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação, SENDO VEDADA A 

SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO o veículo, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Saliento 

que se o objeto da ação estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo demandante. Cite-se a parte executada para a purgação 

da mora no prazo de 5 dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias, a 

contar da execução da liminar (§ 3º do art. 3º do mesmo diploma). Defiro 

os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

demandante. Com o cumprimento positivo da busca e apreensão do 

veículo, bem como procedida a citação do demandado, CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo para purgar a mora, bem como da contestação, 

devendo a Secretaria promover os impulsos processuais subsequentes. 

Desde já, consigno que na hipótese da apreensão do bem requerido, e 

não citado o demandado, aguarde-se o decurso de prazo para 

contestação, e caso não seja apresentada contestação, certifique-se e 

cite-se por Edital. Outrossim, caso o demandado não tenha sido citado e o 

bem não seja apreendido, intime-se o credor para informar onde o bem 

pode ser encontrado, bem como para promover a citação do demandado, 

em 15 dias. Ademais, caso a citação seja positiva, todavia o veículo não 

tenha sido localizado, aguarde-se o prazo para resposta. Não havendo 

contestação, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Como medida 

prévia ao cumprimento da busca e apreensão, deve ser comprovado o 

pagamento das custas processuais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000701-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000701-37.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de pedido de busca e 

apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei 

nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. (Documento datado e 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001029-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA BATISTA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001029-64.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: POLIANA BATISTA 

DE SOUSA Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento 

das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do 

processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de 

vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora 

para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. (Documento datado e 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000310-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. J. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. F. F. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000310-82.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANCA Vistos etc. - I - 
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Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001469-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO ABURAD DE FRANCA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001469-60.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: LUIS ANTONIO ABURAD DE FRANCA NUNES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061855-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA CAMARGO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061855-90.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: CREUZA CAMARGO FERNANDES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 
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liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000311-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATENES GONCALO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000311-67.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ATENES GONCALO DE JESUS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de pedido de busca e 

apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei 

nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001077-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001077-23.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 
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do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL DA CUNHA BELMIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 0 0 8 3 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DAGNEL DA 

CUNHA BELMIRO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

número do processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, 

ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a 

parte autora para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000704-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000704-89.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 
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pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061398-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1061398-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: SANTANA DO 

NASCIMENTO Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento 

das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao número do 

processo. No caso do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de 

vinculação da(s) guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora 

para efetuar a devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem 

regularização, volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando 

regulares as despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado 

(item II). - II - Trata-se de pedido de busca e apreensão liminar de bem 

alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000441-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MENDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000441-57.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: WILLIAN MENDES DA COSTA . Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de pedido de busca e 

apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei 

nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 
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ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001172-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. H. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. L. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001172-53.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: WELLINTON DA SILVA LIMA Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de pedido de busca e 

apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei 

nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da 

constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos 

da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o 

réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já 

autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos 

termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para 

obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se 

frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão 

circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante 

convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá 

propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento 

e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o 

caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o 

débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e 

parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. 

Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco 

dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade 

da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização 

do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo 

contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) 

não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não 

decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, 

que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não 

úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no 

art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento 

arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as 

parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, 

no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000710-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNER JOAO SANTANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000710-96.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DAGNER JOAO SANTANA DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. - 

I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

pedido de busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, na 

forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova documental da existência do 

contrato, e da constituição em mora da parte ré. Defiro, por isso, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá 

ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso 

de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu 

domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja 

realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro 

diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de 

arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser 

justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao 

arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; 

e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação 

do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do 

chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no 

prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na 

forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de 

revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer 

no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do 

valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), 

com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: 

a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado 

pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes 

ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do 

mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado 

incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo 

na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC. Para o caso de 

pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da 

dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação 

equitativa. Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar 

as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos 

autos. A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 

1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da 

apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da 

integralidade da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, 

deverá o autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de 

cinco dias da data da venda. Deverá, também, promover depósito de 

eventual saldo remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018439-77.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo:  1018439-77.2016.8.11.0041 AUTOR:  TRANSLORI 

TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Trata-se de 

Ação de obrigação de fazer proposta por TRANSLORI TRANSPORTES 

LTDA – ME em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, já qualificados. No evento n.º 

5415804 de 09/11/2016 fora declarada a incompetência deste juízo para 

processar a presente demanda. O Autor então propôs embargos de 

declaração (ID. 3667311). Pois bem. Em melhor análise jurisprudencial 

acerca da matéria, acolho os presentes embargos de declaração 

interpostos pelo Autor, pois próprios e tempestivos para rever a decisão 

objurgada e torna-la sem efeitos. Isto pois, o entendimento nos tribunais 

federais coaduna com as alegações do Autor. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RECURSOS DO 

BNDES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL. 1. O repasse de recursos pelo BNDES e FINANE, 

mediante contrato de comissão mercantil com o BRDE, não confere aos 

entes federais legitimidade passiva para as ações que objetivem a revisão 

de contratos de financiamento (cédula de crédito industrial) firmados entre 

a instituição bancária comitente e o terceiro beneficiário do crédito. 2. 

Inexistindo envolvimento na relação de direito material, já que ausente 

qualquer interesse no negócio jurídico firmado entre a instituição bancária 

e o terceiro beneficiário, não há que se falar em legitimidade passiva do 

BNDES nas ações que versem sobre financiamento decorrente dos 

recursos por eles repassados. 3. Uma vez reconhecida a incompetência 

absoluta da Justiça Federal para processamento e julgamento da causa, a 

melhor solução não é a extinção do feito sem resolução de mérito. 

Mostra-se condizente com a economia processual e a celeridade a 

simples remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, na forma física, a 

fim de que se aproveitem os atos que não são decisórios, em obediência 

até mesmo ao que dispõe o art. 113, § 2º do CPC. 4. O fato de se tratar de 

processo eletrônico não obsta o encaminhamento dos autos, conforme 

precedentes desta Corte. PROCESSO: AC 50021314220154047127 RS 

5002131-42.2015.404.7127 - ORGÃO JULGADOR: QUARTA TURMA. 

PUBLICAÇÃO: D.E. 14/04/2016. JULGAMENTO 13 DE ABRIL DE 2016. 

RELATOR: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE Sanada a questão da 

competência, passo, portanto a análise dos pedidos iniciais. Alega a 

Autora, em síntese, que firmou contrato de financiamento com o Banco 

Requerido e pretende que este seja obrigado a promover o 

refinanciamento dos contratos n.º 20134741600-4/034 e n.º 

20134982000, com fundamento na Lei 13.126/2015, razões pelas quais 

postula a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da mora 

bem como ser mantida na posse dos bens objeto dos financiamentos e 

evitar a negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição ao 

crédito. Há, portanto que se avaliar se há elementos que evidenciem 

cumulativamente a verossimilhança fática narrada pela Autora com a 

constatação de plausibilidade jurídica do pedido e o pressuposto 

específico de reversibilidade da tutela provisória satisfativa. Isto pois, para 

a concessão da tutela provisória de urgência, estabelece o Novo Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesta fase de cognição 

sumária, verifica-se no caso concreto que não podemos afirmar pelas 

orientações do BNDES (Lei 13.126/2015, Lei 12.096/2009 e Circular 

07/2016-BNDES), que o Banco Itaú S/A é obrigado a contemplar o contrato 

firmado com a Autora neste refinanciamento, já que se trata apenas de 

uma possibilidade, pendente de homologação pelo próprio BNDES. Até 

porque a Circular SUP/AOI n.º 07/2016-BNDES autoriza o refinanciamento, 

mas não obriga a instituição financeira: “A Superintendente da Área de 

Operações Indiretas, consoante Decisão de Diretoria e no uso de suas 

atribuições, COMUNICA aos AGENTES FINANCEIROS/ARRENDADORAS a 

autorização para o refinanciamento de operações de crédito contratadas 

no âmbito do Subprograma Bens de Capital do Programa BNDES de 

Sustentação do Investimento – BNDES PSI, nos termos da presente 

Circular.” Assim, portanto, não vejo presente o requisito de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como 

“fumus boni iuris”) a justificar o deferimento da tutela provisória de 

urgência em razão da necessidade de produção de outras provas para 

convencimento do juízo. No mais, quanto ao possível perigo de dano 

(“periculum in mora”), para afastar os efeitos da mora e manter-se na 

posse dos bens financiados indicados nos contratos e não ver seu nome 

incluído nos órgãos de proteção ao crédito basta então que a Autora 

continue a promover o pagamento das parcelas no modo e tempos 

contratados. Enfim, caso a medida seja concedida como pretendida pela 

Autora para suspender os pagamentos e efeitos da mora até formalização 

do refinanciamento há patente perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão diante do alto grau de fungibilidade dos valores (dinheiro) que 

deixariam de ser pagos ao Credor. Por estas razões, indefiro o pedido de 

tutela provisória pleiteada pelo Autor. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 

21/11/2016 José Arimatea Neves Costa Juíz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DOS REIS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000001-61.2020.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDES DOS REIS LIMA REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Defiro pedido de Justiça 

Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. Não se trata de direito instantâneo 

que quando agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, 

não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não 

vejo elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em 

valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não 

existe demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e 

tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 
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plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se . 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001744-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W G A COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001744-09.2020.8.11.0041 AUTOR(A): W G A COMERCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI REU: BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA. - ME, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. - I – Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Analisando a exordial e os documentos 

que a instruem, nesse primeiro momento, entendo cabível a concessão de 

tutela de urgência apenas e tão somente em relação à requerida Braziliex 

Intermediação de Negócios Ltda. Consoante artigo 300 do CPC, verifico 

existir probabilidade do direito do autor eis que comprovou manter relação 

com a requerida inclusive com movimentação financeira junto a ela para a 

realização de negócios, e a impossibilidade de movimentar eventuais 

valores que lá se encontram por bloqueio do seu acesso à sua conta, o 

que, por óbvio, poderá lhe causar dano irreparável. Em relação ao banco 

Santander, também requerido, nada existe por enquanto a permitir que a 

ele também se estenda a medida antecipada, ou comprovação de que 

tenha sido responsável por bloqueio de qualquer espécie, a não ser uma 

mensagem supostamente enviada pela primeira requerida, que sequer foi 

submetida ao contraditório. Isto posto, concedo liminarmente a tutela de 

urgência para determinar à requerida Braziliex Intermediação de Negócios 

Ltda., qualificada inicialmente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, permita 

o acesso total da parte autora no seu “site”/conta, a fim de que movimente 

livremente os valores que ali tem depositados, fixando, para o caso de 

descumprimento, multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). Após, 

cite-se para responder no prazo legal. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001751-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA LEILLE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001751-98.2020.8.11.0041 AUTOR(A): EDILZA LEILLE DE ARRUDA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita. Pede a 

parte autora, a título de tutela de urgência, a determinação de suspensão 

dos descontos em sua folha de pagamento, das parcelas do contrato de 

cartão de crédito consignado. Referido pedido não há como ser acolhido, 

ante a evidente ausência dos pressupostos legais necessários para a sua 

concessão, aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do 

art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça 

por meio da Súmula 380, que assim dispõe: “Súmula 380: A simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor”. Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC: “Nas ações 

que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, 

de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Não há como 

suspender cobrança legítima de parcelas livremente pactuadas pelas 

partes, com base apenas em alegações unilaterais de abusividades e 

ajuizamento de revisional, sem antes submeter ao contraditório as 

questões apontadas pela autora. O pressuposto do risco de dano de difícil 

e incerta reparação, caso a liminar não seja concedida nesta fase inicial, 

também não resta configurado, posto que conforme afirmou a própria 

autora, há bastante tempo já vem semdo realizados os referidos 

descontos em sua folha de pagamento. Por essas razões, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pleiteada, ante a ausência de preenchimento 

dos pressupostos autorizadores e exigidos pelo art. 300 do CPC. Nos 

termos do caput e inciso VIII do art. 6º do CDC, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 

334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do 

pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo 

do tempo, o que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação 

jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das 

duas partes na realização do ato, nada impede que seja posteriormente 

designada, nos termos do inciso V do art. 139 do CPC. CITE-SE o réu na 

forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255 todos do CPC. INTIME-SE o autor da presente decisão. Cuiabá, 19 

de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001784-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE ANA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001784-88.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: IRENE ANA CHAGAS Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 
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Apreensão ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de 

IRENE ANA CHAGAS com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001787-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON BRUNO MARCONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001787-43.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALLYSON BRUNO MARCONDES Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face de ALLYSON 

BRUNO MARCONDES com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001899-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001899-12.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita. 

Pede a parte autora, a título de tutela de urgência, a determinação de 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, das parcelas do 

contrato de cartão de crédito consignado. Referido pedido não há como 

ser acolhido, ante a evidente ausência dos pressupostos legais 

necessários para a sua concessão, aliado à discordância de expressa 

previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do CPC) e orientação pacificada pelo 

Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 380, que assim dispõe: 

“Súmula 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não 

inibe a caracterização da mora do autor”. Nos termos do § 2º e 3º do art. 

330 do CPC: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 
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obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados”. Não há como suspender cobrança legítima de parcelas 

livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em alegações 

unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem antes 

submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora. O 

pressuposto do risco de dano de difícil e incerta reparação, caso a liminar 

não seja concedida nesta fase inicial, também não resta configurado, 

posto que conforme afirmou a própria autora, há bastante tempo já vem 

semdo realizados os referidos descontos em sua folha de pagamento. Por 

essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada, ante a 

ausência de preenchimento dos pressupostos autorizadores e exigidos 

pelo art. 300 do CPC. Nos termos do caput e inciso VIII do art. 6º do CDC, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. DEIXO de designar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em 

processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. CITE-SE o réu na forma do art. 335, III, incluindo no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. INTIME-SE o 

autor da presente decisão. Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1062393-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1062393-71.2019.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. O presente feito é 

movido pela parte autora Carlos Augusto da Silva, contra a parte ré 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO MÓVEL, que não é INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, a atrair a competência desta Vara Especializada. Desta forma, 

declino da minha competência, e determino a redistribuição deste feito 

para uma das varas cíveis genéricas desta comarca, dando-se as 

devidas baixas na distribuição. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000010-23.2020.8.11.0041 AUTOR(A): RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA 

SILVA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos etc. Defiro pedido de Justiça 

Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de 

plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de 

probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado 

útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável à resposta 

do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. 

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de 

demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Assim, referido pedido não há como ser acolhido, ante a evidente 

ausência dos pressupostos legais necessários para a sua concessão, 

aliado à discordância de expressa previsão legal (§ 2º e 3º do art. 330 do 

CPC) e orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da 

Súmula 380, que assim dispõe: “Súmula 380: A simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 

Nos termos do § 2º e 3º do art. 330 do CPC: “Nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. Não há como suspender cobrança legítima de 

parcelas livremente pactuadas pelas partes, com base apenas em 

alegações unilaterais de abusividades e ajuizamento de revisional, sem 

antes submeter ao contraditório as questões apontadas pela autora. Por 

outro lado, mesmo que fosse deferido o pedido de depósito de valores em 

juízo, isso não afastaria a mora, consoante a Súmula 380 do STJ acima 

citada, de modo que se tornaria inútil. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. Cite-se para responder, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026973-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (AUTOR(A))

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO OAB - MT20994-B (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRIKOR KAYSSERLIAN OAB - SP26797-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026973-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): REGIONAL COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA, GERALDO ALUIZIO GUIMARAES REU: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Rejeito os embargos de declaração 

opostos por GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, por não verificar a 

presença de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 

Ressalto que os autos sequer foram sentenciados ainda, e eventual multa 

aplicada pelo Eg. TJMT, em razão de recurso deste processo derivado, 

deverá ser cobrada após a sentença final nestes autos e seu trânsito em 

julgado, permitindo-se, inclusive, eventual compensação. Isto posto, 

conheço dos embargos e, no mérito, julgo-os improcedentes. P. R. I. C. 

(assinado digitalmente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021883-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO BEHLING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021883-21.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: OLAVO 

BEHLING Vistos etc. Haja vista o teor da Certidão de id. 16670929, dando 

conta que a embora a guia de recolhimento das custas processuais ter 

sido arrecadada a mesma não encontra-se vinculada ao processo, e já 

passados mais de um ano de tal fato sem qualquer manifestação, deixo de 

receber os embargos de declaração. P. R. I. C. CUIABÁ, 17 de janeiro de 

2020. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008083-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1008083-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

ANDRE LUIZ DA SILVA CARDOSO Vistos etc. Não vislumbrei a 

contradição ou omissão mencionada nos embargos de declaração, por 

isso, rejeito-os. Prossiga-se no cumprimento do despacho inicial de busca 

e apreensão. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025026-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1025026-13.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: JANE OLIVEIRA DA ROSA Vistos etc. Não vislumbrei a 

omissão ou contradição apontados pela embargante na decisão 

embargada, já que ali não há determinação para que a citação ocorra 

mesmo sem a apreensão do bem, desta forma, rejeito os aclaratórios. 

Prossiga-se com o cumprimento do despacho inicial. Cumpra-se. Int. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038811-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1038811-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JURANDIR DE 

CAMPOS BORGES REU: BANCO PAN Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 
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asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1021396-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1021396-80.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA JOSE DE 

SOUZA E SILVA REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Sabe-se que, 

nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 
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DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032832-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1032832-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARGARIDA AMORIM 

DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos etc. Sabe-se que, nos precisos 

termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração constituem 

modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição (inciso 

I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial objeto do recurso, 

ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente 

apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório 

(Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso em apreço, é evidente 

o inconformismo da parte Embargante, pois a pretexto de sanar vício de 

intelecção do julgado, levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o 

posicionamento adotado, olvidando-se que deve se valer das vias 

recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, 

integrativa. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 
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omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019568-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ORLANDI (AUTOR(A))

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR(A))

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - MT6953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041 AUTOR(A): RECAPADORA DE 

PNEUS MUTUM LTDA - ME, IVANI ORLANDI, LENOIR FELIPE BACHINSKI 

REU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 
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vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001158-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO OAB - MT13196-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1001158-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE EDUARDO DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Sabe-se que, 

nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024154-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1024154-32.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ELIEZEL GONCALVES 

DA CRUZ REU: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021018-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VANDONI FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT0010488A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

P rocesso :  1021018 -61 .2017 .8 .11 .0041  AUTOR(A) :  B A N C O 

COOPERATIVO DO BRASIL S/A REU: ROMULO VANDONI FILHO Vistos 

etc. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos 

de declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 
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Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012734-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTOLDI DIESEL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON JOSE GASPARELO OAB - MT2693-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1012734-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: CASTOLDI DIESEL LTDA Vistos etc. Sabe-se que, 

nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 
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Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009242-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1009242-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: URBANO SANTANA Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 
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desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037869-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUINIL ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1037869-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUINIL ALVES RIBEIRO 

REU: BANCO PAN Vistos etc. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 

1022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal 

cabível para sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso 

II) no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter 

integrativo ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição 

do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que 

merece ser sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da 

parte Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 
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e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017764-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1017764-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: EMERSON FREITAS BERTHOLDO DE SOUZA 

Vistos etc. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 
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contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036835-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA E DUARTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES OAB - MT6737-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036835-68.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALMEIDA E DUARTE 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. 

Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 
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declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031206-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SOLEDADE LIMA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1031206-45.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: MARIA LUCIA DA 

SOLEDADE LIMA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Sabe-se 

que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 
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PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019248-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1019248-96.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: CONYE MARIA DA SILVA BRUNO Vistos etc. Sabe-se 

que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009500-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY JOSE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1009500-74.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WANDERLEY JOSE DE 

ARAUJO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029913-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORETE FATIMA DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1029913-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LORETE FATIMA 

DAL PRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Sabe-se que, nos 

precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração 

constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, 

contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial 

objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo 

à parte Recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, 

omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso 

em apreço, é evidente o inconformismo da parte Embargante, pois a 

pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 
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deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios não se 

prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, 

devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse 

sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001445-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

P r o c e s s o :  1 0 0 1 4 4 5 - 0 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E : 

DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA 

REQUERIDO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO 

S/A Vistos etc. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, 

os embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria 

decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada mediante 

espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 
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jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Isto posto, e por 

vislumbrar que os embargos de declaração pretendem apenas rediscutir o 

mérito e matérias já decididas, rejeito-os. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043817-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1043817-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO FINASA 

BMC S.A. REQUERIDO: ELIANA COSTA DA SILVA Vistos etc. A parte 

autora BANCO FINASA BMC S.A. ingressou com ação de busca e 

apreensão em desfavor de ELIANA COSTA DA SILVA sustentando, em 

apertada síntese, que firmou contrato de financiamento com a parte 

demandada, porém os pagamentos não foram realizados. A liminar de 

busca e apreensão foi deferida. O veículo foi apreendido. A parte ré 

purgou a mora, sendo que o veículo foi restituído. É o relatório. Decido. Em 

decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído à parte requerida, 

conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato 

ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor 

do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão. 

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida ELIANA COSTA DA SILVA ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o 

inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Essa condenação 

fica suspensa, CASO a parte autora seja beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

devidas. Expeça-se alvará, como requerido. P. R. I. C. Cuiabá, 19 de 

janeiro de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012777-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar 

quanto a certidão NEGATIVA PARA CITAÇÃO, no prazo de 05(cinco) dias, 

obedecidas as regras do recesso forense do Art.220 bem como os 
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ditames do Art.219 ambos do NCPC, sob pena de revogação da liminar 

deferida e extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054373-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ROSA SALES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

COMPLEMENTAR o depósito das diligências para condução do Oficial de 

Justiça nos termos da certidão encartada aos autos, bem como para 

manifestar quanto a certidão NEGATIVA PARA CITAÇÃO, em igual prazo, 

sob pena de revogação da liminar deferida e extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045868-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIENE DE CASTRO SANTOS ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023965-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. LEMOS - ME (EXECUTADO)

WAGNER ALEXANDRE LEMOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046872-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA GONCALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1060876-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO - ME (EXECUTADO)

JORGE LUIZ FERREIRA DOURADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060876-31.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033016-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033016-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ELLEN CRISTINA PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Despacho Vistos etc. Não havendo medidas urgentes a serem 

apreciadas na presente ação, até o presente momento, aguarde-se na 

Secretaria o julgamento final do Conflito de Competência sob n. 

1018636-53.2019.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009295-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA LIMA MARTINS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE FERNANDES BERGO OAB - MT9675-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009295-74.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: TRANSPORTADORA LIMA MARTINS EIRELI - ME Despacho 

Vistos etc. Intime-se o requerente para impugnar a contestação e 

documentos apresentados junto aos ID's 25477302 25477305, 25477306 e 

25477308, no prazo legal. Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025390-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA DE CAMPOS NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLNEY LEITE DE LIMA OAB - MT3550/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025390-82.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034617-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDALVA MARIA DE OLIVEIRA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034617-96.2019.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020965-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1020965-80.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

THIAGO HRAOUI DUAILIBI Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 06 de julho de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021661-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo a parte interessada a se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, 

sob as correspondência devolvida .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR CRISTALDO (RÉU)

VANIA FATIMA DE FRANCA CRISTALDO (RÉU)

J. L. CHAVES DE FRANCA & CIA LTDA - ME (RÉU)

WALDECI MOREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000067-41.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVEST SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000308-15.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000307-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RIBEIRO FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000307-30.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CAMPOS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000312-52.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000643-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLPHO AURELIO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000643-39.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 22966449, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 16019055, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 22966449, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000335-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES NEIVA OAB - MG154094 (ADVOGADO(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000335-95.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023564-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023564-26.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 22966473, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 11775247, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 22966473, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019249-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019249-81.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 22939643, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 16695912, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido 

declinado ao Id 22939643, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em 

vista a ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III – 

Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente para que efetue o 

depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029419-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029419-49.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 24342674, em relação ao requerido Marcio 

Ribeiro Rocha, diante da certidão proferida pelo Oficial de Justiça junto ao 

Id 17928008, bem como pela apreensão do bem junto ao Id 13755787. Por 

conseguinte, cite-se por hora certa, devendo o Oficial de Justiça proceder 

de acordo com o art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil. II – 

Tendo em vista o comprovante de depósito da diligência junto ao Id 

18164594, desentranhe-se novamente o mandado de citação de Id 

24557576 (pág. 3), ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 

212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062056-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE MARTINS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062056-82.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061464-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1061464-38.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1033500-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO DA COSTA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY APARECIDO CARRIJO OAB - MT24306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033500-07.2018.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1062183-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ADOLFO PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062183-20.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1943 de 2237



Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000168-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BRITO CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000168-78.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062283-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAIR COELHO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062283-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1062326-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOTER BOANERGES DE MARCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1062326-09.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 27755608 - pág. 2, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO DANILO ZARK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000406-97.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000417-29.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – Intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. II – Ainda, tendo em vista que o valor dado à 

causa é diverso do valor integral devido pelo requerido de R$ 36.153,29 

(trinta e seis mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), 

soma referente aos valores vencidos e vincendos, conforme próprio 

extrato de débito de Id 27804086, intime-se o requerente para regularizar o 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento. Ressalto que ao requerido será 

oportunizada a purga da mora do valor do débito em aberto dado à causa 

pelo requerente. Ainda, os mencionados honorários advocatícios serão 

arbitrados pelo juízo em sede de Sentença. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1050654-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE BOSS MATTOZO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO LOPES GODOY OAB - MG77167 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1050654-04.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 
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relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Recebo os presentes embargos sem o efeito suspensivo, tendo em vista a 

ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

Código de Processo Civil. III – Intime-se o banco embargado, na pessoa de 

seus patronos, para impugnação aos presentes embargos, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018923-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT4982-O (ADVOGADO(A))

ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS OAB - 

MT15153-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 8 9 2 3 - 2 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARCUS 

VINICIUS DORILEO DOS SANTOS Despacho Vistos etc. Intime-se o 

requerido e seu patrono via imprensa para trazer aos autos cópias 

legíveis dos comprovantes junto aos ID’s 17611810, 17671812 e 

17671813, no prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o necessário e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035805-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA APARECIDA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035805-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): NAYARA APARECIDA DE 

SOUSA RÉU: BANCO FINASA BMC S.A. Despacho Vistos etc. Tendo em 

vista que a petição constante de ID 23505418 apresenta falha ao carregar 

o documento PDF, intime-se a parte autora para juntar novamente a 

referida petição, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034299-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI COSTA (EXECUTADO)

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034299-50.2018.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para trazer aos autos documento hábil a comprovar a cessão de crédito 

realizada, especificamente quanto ao presente contrato, Cédula de Crédito 

Bancário sob o nº 160825378, sob pena de indeferimento do pedido, bem 

como, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034171-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

EVANILDES DIAS LEITE (EXECUTADO)

LEILA GOMES CARDOSO (EXECUTADO)

RODOLFO MURILO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034171-30.2018.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Intime-se o exequente 

para trazer aos autos documento hábil a comprovar a cessão de crédito 

realizada, especificamente quanto ao presente contrato, Cédula de Crédito 

– Contrato de financiamento sob o nº 55032489-1, uma vez que o 

documento acostado no Id 24239968 não especifica, sob pena de 

indeferimento do pedido, bem como, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013060-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013060-24.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de arresto de bens de propriedade da executada, vindo na petição 

de Id 23680322 Com efeito, antes entendo que antes de tentar satisfazer o 
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crédito, deve o banco exequente proceder à citação da executada, a fim 

de que assim prossiga com tentativa de localização de bens de sua 

propriedade. E no caso dos autos o banco tentou realizar a citação 

apenas uma única vez. Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover ao andamento do feito, providenciando a citação da 

executada, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014379-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SCHMIDT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014379-61.2016.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital junto ao Id 24543181, tendo em vista que o 

requerente não promoveu pesquisa via Sistema Infojud para localizar o 

endereço do requerido. Intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054642-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA REGINA COUTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1054642-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido junto 

ao Id 26753749 e concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que o 

requerente cumpra com o item I da decisão junto ao Id 26371143, sob pena 

de extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de requisito 

para a propositura da presente demanda. Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056304-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DA ROSA DEMETRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056304-32.2019.8.11.0041. Vistos e etc. I – 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

26605037 (pág. 2). II – Tendo em vista a juntada de documentos pela 

requerida junto aos Ids nº 26653210 e nº 26653217 que informam a 

divergência de bens, intime-se a autora para que se manifeste acerca dos 

Ids supracitados, no prazo de 05 (cinco) dias, para que o pedido de liminar 

contido na exordial (Id 26594162) seja apreciado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006096-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTINO FRANCISCO SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006096-44.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

requerente contido na petição de Id 23903887, e para tanto, expeça-se 

mandado de citação do requerido, no endereço constante da exordial (Rua 

Marechal Antonio Anibal da Mota, N° 271, Duque De Caxias I– Cuiabá - MT 

– CEP 78043-268). Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023588-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MELILLO OAB - SP188010 (ADVOGADO(A))

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023588-20.2017.8.11.0041. Vistos etc. Considerando o pedido 

do requerente de desconsideração da petição de Id 23895182, petição de 

Id 24112764, intime-se o mesmo para manifestar seu interesse no 

prosseguimento do processo, bem como, promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014862-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014862-86.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

citação da executada: Cheiro e Sabor Gourmet Restaurante Ltda ME, na 

pessoa de Solange Maria Cunha Moraes Brandão, representante da 

empresa, conforme procuração contida no Id 22472466. E para tanto, 

desentranhe-se o mandado de citação da empresa: Cheiro e Sabor 

Gourmet Restaurante Ltda ME, a ser cumprida no endereço indicado na 

petição de Id 23897725 (Rua I, Qd 17, Nº 10, Altos do São Gonçalo em 

Cuiabá). II – Quanto ao executado Cleudes da Costa Brandão, proceda-se 

à nova tentativa de citação, no endereço indicado pelo exequente na 

petição de Id 22472466 (Rua I, Qd 17, Nº 10, Altos do São Gonçalo em 

Cuiabá). E para tanto, expeça-se o necessário. III – Afim de que o Juízo 

possa analisar o pedido de penhora online do exequente, contido na 

petição de Id 22472466, traga aos autos o cálculo do débito atualizado. 

Após, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de 

penhora online. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038952-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA LISBOA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1038952-61.2019.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a notificação apresentada junto à exordial não foi entregue, 

tendo constado “ausente” no Aviso de Recebimento da notificação 

extrajudicial apresentada, Id 27533733 (pág. 2), não restando comprovada 

assim, a mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se, o requerente para 

trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000707-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000707-44.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043005-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA SILVA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043005-85.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

nova busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam 

como arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 24404648, 

intime-se o requerente novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com o determinado no despacho de Id 26455516, comprovando o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000683-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO (RÉU)

J C T DE CARVALHO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000683-16.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035030-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))
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FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO AUGUSTO MOREIRA PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035030-80.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido do exequente de arresto de bens, via sistema Bacen/Jud, contido 

na petição de Id 24219871. Com efeito, antes entendo que deve o banco 

exequente proceder à citação do executado, a fim de que prossiga com 

tentativa de localização de bens de sua propriedade. Defiro o pedido do 

exequente de Id 24332909, e para tanto, expeça-se mandado para 

tentativa de citação do executado no endereço ali indicado (R. JOAO 

SEVERINO DA FONSECA, 344, BAIRRO: ARAES, CUIABA - MT, CEP: 

78000 -010). Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036007-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036007-38.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco 

requerido para que se manifeste acerca da petição e documentos trazidos 

pela requerente de ID’s 25489023 a 25489025, na qual afirma não ter 

incluído a presente ação no acordo (apesar do termo de ID 24833123), no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, certifique-se o necessário e retornem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024319-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024319-16.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital de Id 24622303, tendo em vista que, conforme 

a certidão ao Id 22085881, o executado estava em outra comarca. Assim 

sendo, desentranhe a secretaria, o mandado de citação junto ao Id 

21508219 para nova tentativa de cumprimento, devendo o Oficial de 

Justiça proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do Código de 

Processo Civil. II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento 

do depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016904-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA - ME (EXECUTADO)

WILLIAM PEDRO DE SOUZA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016904-45.2018.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido do exequente de consulta de bens de propriedade dos 

executados, junto ao sistema Renajud (Detran/MT), vindo na petição de Id 

23779637. Com efeito, entendo que antes deve o banco exequente 

proceder à citação dos executados, a fim de que prossiga com tentativa 

de localização de bens de sua propriedade. Intime-se o exequente para 

dar andamento ao feito, manifestando-se sobre a consulta de endereço 

realizada junto ao sistema Infojud (Receita Federal), constante dos Id 

22814290 e Id 22814795, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005658-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEN - NABI COMERCIO DE ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME - ME (EXECUTADO)

BEN HUR MACHADO IRALAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005658-52.2018.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital junto ao Id 22745612, tendo em vista que o 

exequente não promoveu à tentativa de citação dos executados no 

endereço localizado junto ao sistema Infojud, consoante Id 20097001 – 

pág. 2. Intime-se o exequente para que deposite a diligência, no prazo de 

05 (cinco) dias, procedendo à citação do requerido, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025903-21.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIANE MIRANDA JOSETTI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025903-21.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital junto ao Id 22168262, tendo em vista que o 

requerente não promoveu à tentativa de citação da requerida no endereço 

localizado junto ao sistema Infojud, consoante Id 19580654. Intime-se o 

requerente para que deposite a diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedendo à citação da requerida, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042309-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATHELLY METELO ANTUNES (EXECUTADO)

VASCULAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042309-83.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 24549333, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme comprovante de Id 24549331, 

desentranhe-se o mandado de citação de Id 17281074, ficando autorizado 

o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019404-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVO MONTEIRO DE CASTRO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019404-21.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital junto ao Id 26623792, tendo em vista que o 

exequente não promoveu pesquisa via Sistema Infojud para localizar o 

endereço do executado. Intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029282-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DA COSTA RONDON (RÉU)

MANUELA FERREIRA HADDAD RONDON (RÉU)

LUMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029282-67.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Mantenho a decisão 

junto ao Id 26774303. II – Ainda, defiro o pedido de dilação de prazo ao Id 

27267862, para tanto, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, compareça na secretaria da 4ª Vara Esp. em Direito 

Bancário a fim de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação. III – Decorrido o prazo 

supramencionado, intime-se o requerente, pessoalmente e via de seu 

patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013102-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE REGINA PACHECO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013102-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Bem ainda, no mesmo prazo, de 10 (dez) dias, 

intimem-se as partes para manifestarem acerca da existência de 

possibilidade de solução amigável, ou seja, no interesse de designação de 

audiência de conciliação. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024381-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JORGE PAULO TEIXEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024381-56.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 24803310, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme comprovante de Id 24803314, 

desentranhe-se o mandado de citação de Id 11544176, ficando autorizado 

o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000591-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILGA MARIA FERRAZ PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000591-09.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 22987002, em relação à requerida Ilga Maria 

Ferraz Pacheco, diante da certidão proferida pelo Oficial de Justiça junto 

ao Id 20397521. Por conseguinte, cite-se por hora certa, devendo o Oficial 

de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do Código de 

Processo Civil. II – Tendo em vista o comprovante de depósito da diligência 

junto ao Id 23647076 (pág. 3), desentranhe-se novamente o mandado de 

citação de Id 20266759, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca de Origem, 

consignando as nossas homenagens. III – Decorrido o prazo sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à Comarca de origem, observadas as providências 

pertinentes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003491-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DORTTAS DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003491-96.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 25488527, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, desentranhe-se 

novamente o mandado de citação de Id 17070028, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016544-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL ROSA MARTINS (RÉU)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (RÉU)

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016544-81.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 24341852, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II - Desentranhe-se o mandado de citação 

junto ao Id 21250706, aditando-o quanto ao atual endereço dos requeridos 

declinado ao Id 24341852, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do 

art. 212, do CPC. III - Comprovante do pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça junto ao Id 24554332, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037012-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037012-95.2018.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010323-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

J. BATISTA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010323-14.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 24188490, de consulta de bens de 

propriedade dos executados junto aos sistemas Infojud (Receita Federal) 

e Renajud (Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: J. Batista da 

Silva Serviços e Comércio ME – CNPJ nº 24.463.210/0001-84 João Batista 

da Silva – CPF nº 690.569.861-04 Visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar, procedendo ao 

regular andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001301-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001301-92.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 25055734, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos constantes no 

art. 846, do CPC. III – Autorizo a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente 

para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer 

meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Após, 

desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

21210179, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao 

Id 25055734, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006180-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

ARSENIO VINE VINAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SLHESSARENKO OAB - MT3921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006180-16.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Tendo em vista o 

extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta para o 

referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

penhorado neste feito junto ao ID 24047892 – Pág. 1, no prazo de 02 

(dois) dias. II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita 

Federal para localização de bens dos executados e ao Renajud e tentativa 

de localização e possível inclusão de restrição junto à veículos em nome 

dos executados: - Reta Mineração Ltda ME, CNPJ n. 00.171.736/0001-22; - 

Jussynéia Batista da Silva, CPF n. 947.702.551-87; - Arsênio Vine Vinas, 

CPF n. 000.289.671-00. III – Após, intime-se o exequente para se 

manifestar sobre os resultados das consultas nos Sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud, em 05 (cinco) dias, dando o regular 

andamento ao feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016315-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GODOY NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016315-24.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 19072951. Com efeito, a citação por 

hora certa disciplinada no artigo 252 do Código de Processo Civil, possui 

como requisito e pressuposto que o citando deve ser procurado em sua 

residência (citação ad domum), por duas oportunidades, sem ser 

encontrado, gerando no Oficial de Justiça a suspeita de ocultação. No 

caso dos presentes autos, conforme se abstrai da tentativa de citação, 

certidão de Id 15671149, entendo preenchidos os requisitos necessários, 

existindo suspeita de ocultação. Assim, desentranhe-se o mandado, para 

tentativa de citação do executado: Gerson Dodoy Nunes, por hora certa, 

devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017948-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER KAZUO NAKANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017948-36.2017.8.11.0041. Vistos etc. Considerando que não 

houve deferimento de efeito suspensivo nos autos dos embargos à 

execução apensos (Feito nº 1001478-56.2019), defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 25302247, de consulta de bens de 

propriedade do executado junto ao sistema Renajud (Detran/MT). E para 

tanto, procedo à consulta: Walter Kazuo Nakano – CPF nº 040.099.518-26. 

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 
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no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012166-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012166-14.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – O processo é 

público. Dispõe o inciso LX do art. 5º da Constituição da República que a 

lei somente poderá afastar a regra da publicidade dos atos processuais 

nas hipóteses em que houver perigo de violação à intimidade dos litigantes 

ou em que haja razões de interesse público a recomendar a tramitação do 

feito em segredo de justiça. No mesmo sentido, dispõe o art. 189 do CPC 

que haverá segredo de justiça apenas nos feitos que envolvam direito de 

família, em que haja relevante interesse público, constem dados protegidos 

pelo direito constitucional à intimidade ou versem sobre arbitragem. O 

presente caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais que 

autorizam o afastamento da regra da publicidade dos atos processuais. 

Ausentes, portanto, quaisquer das hipóteses previstas no art. 189 do 

CPC, indefiro o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça. II – 

Defiro em parte o pedido de ID 20113480 e determino a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem e citação do requerido no 

endereço constante do mesmo. Faça-se constar no mandado que o 

requerente fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça, e que este deverá 

contatá-lo junto aos telefones de n. 65-99668-1060 e/ou 99985-8550. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026699-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1026699-41.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013024-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICESAR JOSE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013024-45.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 24719610, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme comprovante de Id 24719612, 

desentranhe-se o mandado de citação de Id 23161695, ficando autorizado 

o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016276-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016276-27.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de citação por hora certa junto ao Id 20844440, pela ausência dos 

requisitos constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o 

recolhimento do depósito da diligência conforme comprovante de Id 

22620094 - pág. 2, desentranhe-se o mandado de citação de Id 9680253, 

aditando-o quanto ao atual endereço da executada declinado ao Id 

20844440 – pág. 2, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 

212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011814-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA (RÉU)

MARELY LEBRE ROSA (RÉU)

OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011814-56.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 
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A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023963-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES (EXECUTADO)

ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023963-50.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 22937913, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, desentranhe-se 

novamente o mandado de citação de Id 22478731, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000086-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOAVENTURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ANDRE LUIS DE ASSIS BOAVENTURA (EXECUTADO)

MARCELA FAVERO BOAVENTURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - MT20163-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000086-52.2017.8.11.0041. Vistos etc. A fim de que o Juízo 

possa analisar o pedido do exequente, contido na petição de Id 23519551, 

deve a parte exequente instruir seu pedido com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o artigo 524 do 

Código de Processo Civil. Assim, intime-se o banco exequente para instruir 

seu pedido na forma devida, acostando o cálculo do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025694-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025694-18.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 25837461, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, desentranhe-se 

novamente o mandado de citação de Id 22789426, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024135-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY METELLO DIAS (EXECUTADO)

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024135-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 22950202, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, desentranhe-se 

novamente o mandado de citação de Id 22482265, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019955-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019955-30.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se as partes, 

embargante e banco embargado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclarecer se o débito discutido nos autos da execução apensa (Feito nº 

1008194-02.2019.811.0041), se encontra arrolado nos autos da 

recuperação judicial de nº 1006850 - 83.2019.8.11.0041, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial 

da Comarca de Cuiabá/MT, e se desta forma, o banco 
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embargado/exequente, se habilitou como credor naqueles autos. 

Ressalte-se na intimação do banco que seu silêncio será interpretado por 

estar o crédito cobrado na execução devidamente arrolado na 

recuperação judicial. Decorrido o prazo, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002351-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE CAMPOS RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA BORGES (EXECUTADO)

FM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002351-27.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente, constante da petição de Id 23749999 de consulta de bens de 

propriedade dos executados junto ao sistema Renajud (Detran/MT). E para 

tanto, procedo à consulta: • FM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME 

CNPJ nº 01.346.105/0001-60 • FERNANDO DE CAMPOS RODRIGUES, CPF 

n. 424.488.831-49 • MARIA APARECIDA BORGES CPF n. 698.924.901-34 

Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para se manifestar, procedendo ao regular andamento do feito, 

no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016315-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GODOY NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016315-24.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 19072951. Com efeito, a citação por 

hora certa disciplinada no artigo 252 do Código de Processo Civil, possui 

como requisito e pressuposto que o citando deve ser procurado em sua 

residência (citação ad domum), por duas oportunidades, sem ser 

encontrado, gerando no Oficial de Justiça a suspeita de ocultação. No 

caso dos presentes autos, conforme se abstrai da tentativa de citação, 

certidão de Id 15671149, entendo preenchidos os requisitos necessários, 

existindo suspeita de ocultação. Assim, desentranhe-se o mandado, para 

tentativa de citação do executado: Gerson Dodoy Nunes, por hora certa, 

devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016315-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON GODOY NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016315-24.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 19072951. Com efeito, a citação por 

hora certa disciplinada no artigo 252 do Código de Processo Civil, possui 

como requisito e pressuposto que o citando deve ser procurado em sua 

residência (citação ad domum), por duas oportunidades, sem ser 

encontrado, gerando no Oficial de Justiça a suspeita de ocultação. No 

caso dos presentes autos, conforme se abstrai da tentativa de citação, 

certidão de Id 15671149, entendo preenchidos os requisitos necessários, 

existindo suspeita de ocultação. Assim, desentranhe-se o mandado, para 

tentativa de citação do executado: Gerson Dodoy Nunes, por hora certa, 

devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004709-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATYA APARECIDA ROMPATE BATISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REQUERIDO: KATYA 

APARECIDA ROMPATE BATISTA . CUIABÁ, 3 de setembro de 2019. RENE 

PEREIRA MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035242-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035242-04.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da manifestação 

da parte embargante junto ao ID 23326615 pela realização de audiência de 

conciliação, designo o dia 14/04/2020, às 14:30 horas, para audiência de 

conciliação, devendo as partes comparecem munidas com propostas de 

acordo. Intimem-se as partes pessoalmente, e seus patronos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027761-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

EDNA GONCALVES RODRIGUEZ (EXECUTADO)

MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO (EXECUTADO)

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (EXECUTADO)

CORUJO & CIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027761-87.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

exequente constante da petição de Id 17816510. Assim, para que sejam 

designadas datas para o leilão judicial do referido imóvel penhorado, 

remetam-se os autos à Central de Leilão. Com o retorno dos autos, 

intime-se o exequente para se manifestar, procedendo ao regular 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1033434-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (EMBARGANTE)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033434-90.2019.8.11.0041. Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002041-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1002041-21.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Cumpra-se com o 

determinado em decisão de ID 22771537, item I, em vista da certidão de 

trânsito em julgado junto ao ID 20733182, e proceda-se à alteração na 

capa dos autos, bem como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação 

em fase de Cumprimento de Sentença. II – Conforme já determinado em 

decisão de ID 22771537 e da resposta de Ofício junto ao ID 23473672, 

NÃO HÁ VALORES depositados nestes autos. Como consta da Sentença 

de ID 18137643 não houve depósito de qualquer valor nos autos pelo 

requerido, e junto ao ID 6784325 consta apenas a guia de depósito, sem 

comprovante de pagamento. III – Intime-se o exequente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento da demanda. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009988-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009988-92.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID 

23794673, por não possuir convênio com as mencionadas empresas 

privadas, bem como por tal diligencia incumbir ao requerente. Intime-se o 

requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via 

imprensa, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018901-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018901-34.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Antes de ser 

apreciado o pleito de ID 23087226, desentranhe-se o mandado de ID 

17375723 para que o Sr. Oficial de Justiça dê integral cumprimento ao 

mandado, para penhora e avaliação de bens dos executados, consoante 

§1º, artigo 829 do CPC. II – Intime-se o exequente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003069-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER SENISE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003069-24.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de citação por hora certa junto ao Id 26611694 - pág. 2, pela 

ausência dos requisitos constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o 

exequente para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou 

fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – 

Após, desentranhe-se o mandado de citação de Id 12610464, aditando-o 

quanto ao atual endereço do executado declinado ao Id 26611694 - pág. 2, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036535-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUIZA COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (RÉU)

SEBASTIAO GOMES FERREIRA (RÉU)

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036535-09.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de citação por hora certa junto ao Id 27390949, pela ausência dos 

requisitos constantes no art. 252, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Após, desentranhe-se 

o mandado de citação de Id 16637546, aditando-o quanto ao atual 

endereço dos requeridos declinado ao Id 27390949, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016098-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CABRAL COSTA (EXECUTADO)

F C OPTICA EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016098-78.2016.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 24273436, para consulta de bens de 

propriedade dos executados junto ao sistema Infojud (Receita Federal). 

Com efeito, verifico da decisão de Id 20410992, que o Juízo já analisou o 

pedido, já tendo realizado a consulta, conforme documentos acostados no 

Id 20447975. Defiro o pedido do exequente, constante da petição de Id 

24273436, apenas para consulta de bens de propriedade dos executados 

junto ao sistema Renajud (Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: - 

F. C. Optica Eireli – CNPJ nº 02.394.920/0001-67 - Flávia Cabral Costa – 

CPF nº 326.742.872-68 Visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para se manifestar, procedendo ao regular 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026935-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL DIAS DE MOURA (EXECUTADO)

MARCOS VINICIOS NUNES MORAES MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026935-90.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido junto 

ao Id 27028581, desentranhe-se o mandado de citação de Id 21312857, 

aditando-o quanto ao atual endereço dos executados declinado ao Id 

27028581, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. II - Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

junto ao Id 20137376 – pág. 3, para o devido cumprimento de mandado. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007634-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. NASCIMENTO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007634-60.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos, a integralidade do acordo avençado entres as 

partes, devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) dias, para que seja 

analisado o pedido de suspensão junto ao Id 27172907. Após, voltem-me 

os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029681-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA (EXECUTADO)

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029681-62.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 26608002, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme comprovante de Id 26928159 - pág. 3, 

desentranhe-se o mandado de citação de Id 21445661, ficando autorizado 

o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BISPO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001089-37.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030223-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAMASCENO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1030223-46.2019.8.11.0041. Vistos etc. Analisando os autos 

verifico que houve equívoco quanto à expedição do mandado ao Id 

22811132, tendo em vista se tratar de veículo diverso do tratado na 

exordial (Id 21532589). Assim sendo, expeça-se, com urgência, novo 

mandado de busca e apreensão, nos termos da decisão inicial junto ao Id 

22454325. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015178-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO GABRIEL DOURADO DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015178-70.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o requerente 

para que traga aos autos documento hábil à comprovação da cessão de 

crédito informada junto aos ID’s 23680463 a 23680465, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024160-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALICA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARINALVA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal 

comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou encartar nos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma no juízo 

deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006834-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006834-32.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

requerente, constante da petição de Id 23675849, para consulta do 

endereço do requerido junto ao sistema Infojud (Receita Federal). E para 

tanto, procedo à consulta: Afonso Vicente de Oliveira Gomes – CPF nº 

481.522.006-97 Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o requerente para se manifestar, procedendo ao regular 

andamento do feito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005835-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR (EXECUTADO)

KELYN TIRLONI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal 

comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou encartar nos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma no juízo 

deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033093-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL MARRA DA SILVA (EXECUTADO)

ISMAEL MARRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal 

comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou encartar nos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma no juízo 

deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041073-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC, bem ainda verifico que o 

Agravo interposto de nº 1013618-51.2019.811.0000 ainda consta em 

andamento (sem efeito suspensivo)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012307-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CEZAR NERIS DA SILVA CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a guia de pagamento de diligência ( id 

13250053 Bairro Tijucal) DIVERGE do endereço indicado nos autos ( inicial 

Prq ATALIA); impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o 

bairro indicado nos autos ou indicar o endereço completo no bairro 

constante na guia de pagamento encartada aos autos, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047606-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047606-37.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Bem ainda, entendo que restou comprovado com os 

documentos acostados no Id 11594563, seu estado de necessidade. 

Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – Recebo os presentes 

embargos sem o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos 

requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do Código de 

Processo Civil. III – Intime-se o banco embargado, na pessoa de seus 

patronos, para impugnação aos presentes embargos, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de novembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004866-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO FRANCA LOPES (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no 

prazo legal, sob pena de arquivamento definitivo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032234-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

legaL, sob pena de desistência do feito ensejando sentença de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019991-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização 

do feito, nos termos e prazos legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020651-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DO ESPIRITO SANTO BESERRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1020651-03.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Analisando detidamente os autos verifico que houve apenas uma tentativa 

de citação via mandado, sendo que o mesmo não foi cumprido pois não 

havia ninguém na residência. Diante disso, deixo de analisar, por ora, o 

pedido de citação por edital, postulado pelo requerente junto ao Id 

23332414. Desentranhe-se o mandado de citação e intimação ao Id 

17029483, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. II - Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do 

depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após o retorno do mandado devidamente cumprido, 

certifique o necessário e retornem-se os autos em conclusão para analise 

do pedido ao Id 23332414. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 29 de novembro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001178-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FIDELIX DA SILVA - ME (REU)

JAMILE KETHLYN SANTOS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001178-60.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001350-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS FERNANDO SOARES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001350-02.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023929-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização 

do feito, nos termos e prazos legais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021612-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDES DE ARAUJO LEITE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10569 pág 267, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada por meio de sua advogada. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 

inércia de sua procuradora em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007645-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

JONAS FERREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal 

comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou encartar nos 

autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma no juízo 

deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o que me 

cumpre impulsionar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022582-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre as certidões NEGATIVAS do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016012-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, bem como para manifestar em igual prazo, quanto ao 

contido na petição da parte requerida de ID 27881808, respeitado o 

recesso forense, no sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001457-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARCELOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001457-46.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011685-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DE LARA PINTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora complementar o 

depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035938-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO CANTARELLA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10563 pág 264, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 
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inércia do procurador em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034352-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEJANANE PRESTES FERNANDES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034009-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006951-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVELYN JULIANA DA COSTA ALVES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação devidamente 

publicado via DJE Edição 10559 pÁG 311, sem a manifestação da parte 

requerente apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de 

cumprimento dos termos do Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora 

pessoalmente quanto a inércia do procurador em promover os atos 

necessários ao devido andamento processual apesar de devidamente 

intimado para realização do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026818-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10571 pág.99, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 

inércia do procurador em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035092-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035092-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte reconvinte/requerida se 

manifestar sobre a impugnação/contestação à reconvenção juntada nos 

presentes autos, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023302-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACI INACIO PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 
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fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10(dez) dias 

quanto ao contido na certidão encartada pelo juízo deprecante nestes 

autos, providenciando ainda sua devolução se totalmente cumprida, haja 

vista constar na sua finalidade a citação, penhora, intimação e avaliação. 

Outrossim ante ao cumprimento dos termos do Art. 915 § 4.º do CPC pelo 

Juízo deprecado, o qual informou o cumprimento da citação consoante 

consta no ID 26106532, certifico que decorreu o prazo de citação 

formalizada nestes autos, e a parte Executada não opôs Embargos e nem 

comprovou o pagamento do débito exequendo nos termos do Art. 915 §2, 

II do CPC..

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024628-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRISA DO CARMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10572 Pág.226, sem a manifestação da parte requerente apesar de 

devidamente intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos termos do 

Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a 

inércia do procurador em promover os atos necessários ao devido 

andamento processual apesar de devidamente intimado para realização do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000771-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DOS SANTOS BELEM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 27/11/2019) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso 

temporal já decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para 

a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos, 

providenciando o pagamento das diligências do Sr. Oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecidos os prazos do recesso forense, sob 

pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006349-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BRITO DA MATA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10575 P´g 174, sem a manifestação da parte requerente Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002608-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYENDER APARECIDO VIDAL DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10580 PÁG 204, sem a manifestação da parte requerente Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022601-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MELLO FARO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar nos autos a realização da CITAÇÃO da 

parte requerida, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para manifestar nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, indicando em qual 

ID está localizada a citação e/ou promover a citação da parte requerida, 

sob pena de revogação da liminar deferida e extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056945-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO FERREIRA DE SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1056945-20.2019.8.11.0041. Vistos etc. Analisando 

detidamente os autos, verifico que as guias acostadas aos Ids nº 

27405975 e nº 27405976 estão vinculadas à ação que tramita na 3ª Vara 

Especializada de Direito Bancário, assim sendo, intime-se o requerente 

novamente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007160-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO FRANCXUEL BARROS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requerida 

purgar a mora, em que pese a desistência da parte autora em apreender o 

veículo ante sua imobilidade, ou apresentar contestação apesar de 

devidamente citado. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, ante ao cadastro de novo patrono impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de requerer o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011293-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY ARAUJO LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024844-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. ASTRISSI MADEIRAS - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE EDIÇÃO 10564 Pág307, sem a manifestação da parte requerente Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026869-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

MANOEL MININO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ”bem 

como o comprovante de pagamento da Guia para expedição de Certidão 

de distribuição p processos de execução Art. 828 do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049233-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal, bem como para proceder a juntada aos autos do 

comprovante de pagamento da complementação das diligências da Sra 

Oficiala consoante ID 26106929.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014698-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO GONCALVES DE JESUS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 27/08/2019) requer o sobrestamento do feito pelo prazo de 60( 

sessenta) dias, cujo o lapso temporal já decorreu, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça encartada aos autos, sob pena de extinção nos 

termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010302-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MESQUITA VALADAO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, cumprindo as determinações contidas no Art.915 §4º do CPC 

impulsiono os autos para encaminhar ao juízo deprecante a cópia do 

Mandado e citação positiva, bem como impulsiono os autos para intimar o 

credor a indicar bens passíveis de penhora da parte devedora, no prazo 

de 05(cinco) dias , respeitado o recesso forense, sob pena de devolução 

da deprecata no estado em que se encontra.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013997-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013997-68.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta às concessionárias de energia e de saneamento, visto que as 

referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. II – Indefiro o pedido de consulta de dados 

cadastrais ao Cartório Eleitoral, tendo em vista que este Juízo não possui 

convênio com o referido Sistema. III – Indefiro o pedido de consulta às 

operadoras de telefonia, visto que as referidas empresas não possuem 

convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. IV – Defiro a 

consulta dos dados cadastrais da executada pelo Sistema Bacenjud, e 

para tanto, procedo à consulta: - Elvira Kelli de Almeida Cruz - CPF nº 

090.628.089-30. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à intimação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035200-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO TIMOTHEO DA CUNHA PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035200-18.2018.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que, na forma da decisão contida no Id 20342097, o feito deve 

tramitar no Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 

Comarca. Primeiramente com fundamento entendimento mais recente da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera inexistir 

conexão entre as ações revisional e a de busca e apreensão, objeto do 

mesmo contrato, sendo possível a tramitação das ações em separado. 

Ademais, o feito da revisional (autos de n. 1025213-55.2018.8.11.0041) já 

se encontra arquivado. Assim, retornem os autos à Vara de Origem para 

regular tramitação. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024328-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024328-75.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

Id 24376794, tendo em vista que já houve a consulta junto ao sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), conforme despacho de Id 

13962140. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo 

Sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Celia de Franca - 

CPF nº 021.040.211-38. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação da requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004098-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004098-41.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da requerida pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Sueli Pereira da Silva - CPF nº 912.138.271-91. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002057-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002057-38.2018.8.11.0041. Vistos etc. Diante do pedido junto 

ao Id 22832014, defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo 

sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Danilo de Jesus 

Garay da Silva - CPF nº 204.927.401-78. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002694-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

RENE FERREIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a juntada da petição de ID 28066673 indicando 

endereço em Comarca diversa de Cuiabá (LUCAS DO RIO VERDE) 

contudo no Estado de Mato Grosso e tratar-se de autos distribuídos pelo 

PJE, em atendimento a PORTARIA CGJ Nº 142/2019, a qual regulamenta o 

cumprimento de mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de 

origem, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 142/2019, sendo que o pagamento deverá ser realizado VIA 

EMISSÕES DE GUIAS ON LINE no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” por meio da opção “cumprir diligência na: 

outra comarca” e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento ”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desinteresse na 

realização do feito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036365-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036365-66.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Compulsando os 

autos verifico que o valor atribuído ao instrumento de crédito apresentado 

na exordial (item I) de Id 22758896, é distinto do informado no contrato 

constante de Id 22758919 (pág. 2). II – Diante disso, intime-se o requerente 

para emendar a inicial, sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. III – Intime-se ainda o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004142-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena DE DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023984-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LOURENCO FALEIRO CASTRO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10571 PÁG.99, sem a manifestação da parte requerente Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023625-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELMA RODRIGUES DE AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE 10571 Pág.98, sem a manifestação da parte requerente Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005812-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GYBSON SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036511-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e extinção nos termos do art 485 do NCPC
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008610-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND E COM DE FARINHA DE MANDIOCA BEIJA FLOR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AIMARA RIBAS GUIMARAES (REQUERIDO)

TADEU JOSE SILVESTRE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada à deprecata, sob pena de sua devolução no estado em que se 

encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001456-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA DA SILVA CUSTODIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001456-61.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001632-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001632-40.2020.8.11.0041. Vistos e etc. Compulsando os 

autos observo que trata-se de carta precatória. Intime-se o embargante 

para, considerando a certidão de Id 28028840, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Promovido o 

recolhimento das custas mínimas da CP, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037557-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1037557-34.2019.8.11.0041. Vistos e etc. Compulsando os 

autos observo que trata-se de busca e apreensão, portanto, proceda-se à 

retificação na etiqueta de identificação do processo, devendo constar 

“ação de busca e apreensão”. Intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014518-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA ELISA DICKE BRUNO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar 

quanto a certidão NEGATIVA PARA CITAÇÃO, em igual prazo, sob pena 

de revogação da liminar deferida e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016685-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO HAUSSEN RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016685-32.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III – 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao sistema Infoseg, 

tendo em vista que não se tem mais acesso ao referido sistema. IV – 

Diante dos problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 

apenas e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - João Ricardo Haussen Ribeiro da Silva – CPF nº 

041.233.371-63. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

promovendo a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020649-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIR JUVENAL DA SILVA (REU)

DECO TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020649-67.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao sistema Infoseg, 

tendo em vista que não se tem mais acesso ao referido sistema. IV - 

Diante dos problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos 

apenas e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Deco Tur Agência de Viagens e Turismo Ltda - CNPJ 

nº 07.106.795/0001-66. - Waldemir Juvenal da Silva - CPF nº 

483.547.831-20. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009843-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009843-70.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao SERASA, visto que 

este juízo não possui convênio junto ao referido sistema. IV - Indefiro o 

pedido de consulta de dados cadastrais ao sistema Infoseg, tendo em 

vista que não se tem mais acesso ao referido sistema. V - Diante dos 

problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido apenas e 

tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - João Batista da Silva - CPF nº 738.791.501-68. Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032837-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHAGTON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028730-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FENZZO OCULOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA (EXECUTADO)

ZELMA APARECIDA DA SILVA GOUVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028730-05.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Diante 

dos problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados apenas 

e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Fenzzo Oculos Eireli - CNPJ nº 17.475.192/0001-95. - Cristiano 

Rogerio Gouveia - CPF nº 797.176.161-91. - Zelma Aparecida da Silva 

Gouveia - CPF nº 840.128.031-15. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação dos executados, no prazo 

de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004604-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004604-85.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Tendo em vista os problemas técnicos junto ao sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido apenas e tão somente em relação ao sistema 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Willyan Phelip Garcia Reis - 

CPF nº 009.578.621-05. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031163-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SIMONE PANDOLFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031163-79.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao 

sistema Infoseg, tendo em vista que não se tem mais acesso ao referido 

sistema. III - Diante dos problemas técnicos junto ao sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais da 

executada apenas e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Simone Pandolfi - CPF nº 005.766.369-67. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015756-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMPLES ASSIM-SERVICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO 

LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELIANE QUINTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1015756-67.2016.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista os 

problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados apenas 

e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Simples Assim - Serviço Especializado e Apoio Administrativo 

Ltda. - EPP - CNPJ nº 19.881.361/0001-12. - Eliane Quintino da Silva - CPF 

nº 843.998.051-53. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021332-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021332-41.2016.8.11.0041. Vistos etc. Diante dos problemas 

técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a 

consulta dos dados cadastrais do requerido apenas e tão somente em 

relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Luciano 

Lacerda Nunes - CPF nº 535.171.301-25. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017044-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017044-16.2017.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista os 

problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido apenas e 

tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Carlos Roberto dos Santos - CPF nº 065.576.921-86. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
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Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007341-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ENZO GOMES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007341-61.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Tendo em vista os problemas 

técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a 

consulta dos dados cadastrais dos executados apenas e tão somente em 

relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Mato 

Grosso - Distribuidora de Peças Ltda - ME - CNPJ nº 16.707.105/0001-15. - 

Enzo Gomes dos Santos - CPF nº 064.805.961-88. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021642-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR SAUL AMIDEN OAB - MT20927-O (ADVOGADO(A))

Natanazia Alves Alencar OAB - MT9026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA CRISTIANE PALOMO (EXECUTADO)

EVA CRISTIANE PALOMO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021642-13.2017.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista os 

problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais das executadas apenas 

e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Eva Cristiane Palomo - ME - CNPJ nº 15.050.341/0001-49. - Eva 

Cristiane Palomo - CPF nº 306.503.768-89. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação das executadas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030759-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030760-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERRADOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

FERNANDES PINHEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029237-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA MARA DE SOUSA GAMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015882-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE PANASSOLO KIST (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, , impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA do 

Oficial de Justiça de ID 21918595 caso seja indicado novo endereço a ser 

cumprido pela Central de mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia 

de pagamento contendo o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 1969 de 2237



Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007561-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS NUNES DE MATOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que NÃO CONSTA petição anexada ao ID 

24860281,impulsiono os autos para NOVAMENTE intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça, caso seja indicado novo endereço a ser cumprido 

pela Central de mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038861-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERVANI AGUIAR BRAGA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada à deprecata, sob pena de sua devolução no estado em que se 

encontra, nos termos do art. 393 da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034898-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAX NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034898-86.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Pan S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

59.285.411/00001-13, com sede em Guarulhos/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Alexandre Max Nunes da Silva, brasileiro, inscrito no 

CPF sob n. 044.528.581-80, residente e domiciliado nesta Capital, expondo 

e requerendo o que segue. Alega que firmou com o requerido uma cédula 

de crédito bancário n. 83798686, em 20/12/2017, no valor de R$ 10.658,50 

para pagamento em 36 parcelas de R$ 464,01, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: Marca HONDA, Modelo NXR 160 

BROS, Cor BRANCA, Ano de Fabricação/Modelo 2017/2018, Placa QCR 

9771, Chassi 9C2KD1000JR107743, Renavam 1141759249. No entanto, o 

requerido não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir 

de 27/01/2018, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação do requerido para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 13.658,02 (treze mil, seiscentos e cinquenta e oito 

reais e dois centavos). A inicial veio instruída com os documentos 

necessários, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também a 

notificação extrajudicial pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida junto ao ID 17905875 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido ID 18702403 e 

o requerido devidamente citado, certidão de ID 18702407. Embora 

devidamente citado, o requerido permaneceu silente, consoante certidão 

de ID 21325446. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, ajuizada por Banco Pan 

S/A contra Alexandre Max Nunes da Silva, acima qualificados, visando à 

apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, em face 

de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento das 

prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto que apesar de devidamente 

citado para os termos da presente ação, o requerido deixou transcorrer o 

prazo de resposta e de purgação da mora, sendo assim declaro o 

requerido revel. Por isso, deve se submeter aos efeitos de sua inércia 

processual, entre os quais a presunção de veracidade dos fatos 

articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Extrai-se dos 

autos o desinteresse do requerido em saldar seu débito com o requerente, 

uma vez que não efetuou o pagamento do débito, e não há nos autos 

nenhuma peça de defesa. Por fim, com a documentação que instrui a 

inicial, destacando-se a Cédula de Crédito Bancário (ID’s 15911791 – Pág. 

4 a 13 e 15911792 – Pág. 1 e 2) e a notificação extrajudicial de ID 

15911792 – Pág. 3 a 5, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão e, de 

consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, consolidando em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 04 de setembro de 2.019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005907-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERAMILTON FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005907-03.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Tendo em vista os problemas técnicos junto ao sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido apenas e tão somente em relação ao sistema 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Geramilton Ferreira de Lima - 

CPF nº 927.926.501-68. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de 
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janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033675-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALOMAO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033675-64.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - 

Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao sistema Infoseg, 

tendo em vista que não se tem mais acesso ao referido sistema. IV - 

Diante dos problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 

apenas e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Salomao Antonio da Silva - CPF nº 305.613.022-00. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034716-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BRUNO ATHAYDE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034716-03.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Tendo 

em vista os problemas técnicos junto ao sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 

apenas e tão somente em relação ao sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Alex Bruno Athayde de Oliveira - CPF nº 

036.555.681-50. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009871-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009871-04.2018.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de citação por edital de Id 22988576, tendo em vista que o 

requerente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar o 

requerido. Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e 

seu patrono via imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036919-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SANDOVAL - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036919-35.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Tendo em vista os problemas técnicos junto ao sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido apenas e tão somente em relação ao sistema 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - E. D. Sandoval - ME - CNPJ 

nº 04.807.134/0001-70. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012617-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCISCA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1012617-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – emissões de guias online – consulta de 

guias arrecadadas – número único do processo), não foi encontrada guia 

vinculada, ao menos paga, conforme consta no Id 23225883, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032766-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA PAULINO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032766-22.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

citação por hora certa junto ao Id 27098507, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II - Tendo em vista o recolhimento do 

depósito da diligência conforme comprovante de Id 27270219, 

desentranhe-se novamente o mandado de citação junto ao Id 22450577, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006356-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCAR DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VANIA CRISTINA DE ARRUDA RODRIGUES (EXECUTADO)

JONEVIL RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006356-92.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro os pleitos 

ao Id 22920070 quanto aos executados Procar Distribuidora de Pecas e 

Serviços Ltda. – EPP e Vladmir Aparecido Rodrigues, tendo em vista que 

os mesmos já foram devidamente citados, consoante certidão ao Id 

10297199. II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao 

Renajud, visto que este sistema destina-se às restrições judiciais de 

veículos e não à consulta de endereços. III – Indefiro o pedido de consulta 

de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui convênio com 

o referido sistema. IV – Tendo em vista os problemas técnicos junto ao 

sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados apenas e tão somente em relação ao 

sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Neide Alves de 

Oliveira Rodrigues - CPF nº 357.979.081-15. - Jonevil Rodrigues Junior - 

CPF nº 495.375.551-00. - Vania Cristina de Arruda Rodrigues - CPF nº 

545.296.701-04. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023946-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023946-19.2016.8.11.0041. Vistos etc. Diante dos resultados 

das pesquisas realizadas junto ao Sistema Infojud (Ids nº 17186832, nº 

17186833 e nº 17186834), defiro a consulta dos dados cadastrais dos 

executados pelo Sistema Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - 

Ricardo Arguelho de Faria - ME - CNPJ nº 07.181.348/0001-71. - Ricardo 

Arguelho de Faria - CPF nº 483.769.901-44. - Olavo da Costa Faria - CPF 

nº 003.746.281-49. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012694-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça contida na Carta 

Precatória encartada aos autos , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1019955-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 
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(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto ao contido no Ofício nº 12/2020 do Juízo 

da 1ª Vara Cível da Capital ora encartado aos autos, a fim de requererem 

o que de direito, sob pena de concordância tácita e preclusão.

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032683-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CONRADO BRUNO SCHWANKE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 009/2020 

Dados do processo: Processo: 1032683-06.2019.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 37.346,21; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[Contratos Bancários]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Parte Ré: EXECUTADO: 

ULTRAMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME, CONRADO BRUNO 

SCHWANKE Assunto: Solicitação faz Prezado(a) Senhor(a): Solicito a 

Vossa Senhoria que intime o Oficial de Justiça: Julio Cezar Rodrigues dos 

Anjos a fim de devolver o mandado distribuído nos autos abaixo elencado: 

Autos 1032683-06.2019.8.11.0041 distribuído em 07/08/2019 em face de 

estar há mais de100 (CEM) dias em seu poder para cumprimento, para 

proceder a devolução do Mandado devidamente cumprido, no prazo de 02 

(dois) dias , sob as penas da lei, consoante Decisão Judicial proferida nos 

autos em anexo Atenciosamente Merly Heidelind Kim Sguarezi Ao (À) 

Senhor (a) Gestor (a) da Divisão da Central de Mandados do Fórum de 

Cuiabá-MT SEDE DO 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022173-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE ALVARENGA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização 

do feito, nos termos e prazos legais.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001917-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE JESUS BORGES (EXECUTADO)

VITOR HUGO DOS SANTOS DE PAULA (EXECUTADO)

VITOR HUGO DOS SANTOS DE PAULA 03243253128 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001917-33.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Compulsando os 

autos verifico que o Contrato de Cédula de Crédito Bancário de Id 

28102114 acostado aos autos, encontra-se indisponível para acesso na 

aba (autos digitais/documentos), por motivo técnico. Assim, intime-se o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos a 

competente cópia indiscutível e perfeitamente legível do Contrato de 

Cédula de Crédito Bancário, do título que fundamenta a presente Ação de 

Execução de Título Extrajudicial, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento. II - Ademais, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001853-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDO CEZAR DALLAPRIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001853-23.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028347-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização 

do feito, nos termos e prazos legais.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO 

deferido na decisão Judicial Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, POR MEIO DE seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041183-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HUMBELINO CAVALCANTE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003002-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIVALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

BIOTERRA INDUSTRIA DE RECICLAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE 

na forma do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação 

ao cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC. Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para manifestar nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora realizada, 

requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026433-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SABINO DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE SABINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026433-25.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - José Sabino da Silva 

- EPP - CNPJ nº 05.556.056/0001-40. - José Sabino da Silva - CPF nº 

160.493.571-53. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034718-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA SOARES QUINTAS DA NOBREGA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034718-07.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Telma Regina Soares Quintas 

da Nobrega - ME – CNPJ nº 09.004.530/0001-82. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da 

executada, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004794-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES LUANA MARQUES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004794-48.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta à concessionária de energia, visto que as referidas empresas 

não possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

II – Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelo Sistema 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - 

Ines Luana Marques de Queiroz - CPF nº 029.228.081-57. Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 
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arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041927-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLEI ALMEIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1041927-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. Antes de analisar o 

pedido liminar, intime-se o autor para se manifestar sobre a ação 

distribuída sob o nº 1036011-41.2019.8.11.0041, em 19/08/2019, que 

tramita perante esta Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e arquivamento do feito. Após, certifique o 

necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002016-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORICO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002016-03.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019375-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAO NOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019375-68.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Intime-se o Banco 

requerido para que se manifeste expressamente quanto à possibilidade de 

composição amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, 

tendo em vista a composição pleiteada pelo requerente em sede de 

Audiência (ID 19627538), bem como da manifestação deste junto ao ID 

21954172, no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e retornem 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003953-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003953-53.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Yasser Gilnei Masetti Caldeira 

Cordeiro – CPF nº 331.238.288-24. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001753-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SILVA PARENTE (REU)

MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001753-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017570-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA RIBEIRO DA MATA (EXECUTADO)
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VANUZA RIBEIRO DA MATA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017570-17.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Vanuza Ribeiro da 

Mata - ME – CNPJ nº 06.084.645/0001-36. - Vanuza Ribeiro da Mata – CPF 

nº 069.652.288-81. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação das executadas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019502-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (REU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no 

DJE EDIÇÃO 10580 PÁG 200, sem a manifestação da parte requerente 

apesar de devidamente intimada por meio de seu advogado. Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora por meio de seu patrono para manifestar 

nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS sob pena de cumprimento dos 

termos do Art.485 §1º do CPC, informando a parte autora pessoalmente 

quanto a inércia do procurador em promover os atos necessários ao 

devido andamento processual apesar de devidamente intimado para 

realização do feito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035277-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que efetue a devida 

publicação em jornal local de ampla circulação, comprovando a realização 

do feito, nos termos e prazos legais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002001-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE COELHO DE RESENDE (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002001-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001996-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL HERMOSA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1001996-12.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042306-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE SANTANA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042306-94.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o autor para 

trazer aos o competente instrumento de procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Com efeito, a procuração e o substabelecimento acostados 

à exordial se encontram vencidos. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039515-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DALL AGNOL (EMBARGANTE)

THAYS REGINA SCHMIDT (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039515-55.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se os 

embargantes para manifestar-se acerca da impugnação aos embargos à 

execução apresentado pelo banco, contida no Id 24876432, no prazo 

legal. Após, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as. Em seguida, voltem-me os 

autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029327-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COELHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 24816100. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308745 Nr: 17263-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SVERSUT, NORMA REGINA DE 

OLIVEIRA SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

Tendo em vista o cancelamento do alvará expedido às fls. 282, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora para que forneça os dados bancários 

(nome/agência/conta/ CPF OU CNPJ) corretamente para que possa ser 

expedido o alvará determinado na sentença de fls. 277, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos no estado que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1028238 Nr: 35927-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMÃO BACCARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

mudou-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021984 Nr: 32901-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E FACAIA DE MELO, LOHAYNE MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26899 Nr: 4586-48.1998.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS BORGES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:18537, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A, THALES MARIANO DE OLIVEIRA - OAB:9.572/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte embargante para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a 

respeito da petição de fls. 633/634, do embargado, o qual informa o 

telefone (41-3099-5151) e a pessoa (Bruno) para entrar em contato sobre 

a realização de acordo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30662 Nr: 1557-63.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS BORGES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 
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OAB:12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte executada para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a 

respeito da petição de fls. 633/634, do exequente, o qual informa o 

telefone (41-3099-5151) e a pessoa (Bruno) para entrar em contato sobre 

a realização de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821023 Nr: 27240-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO GOMES DE SOUZA ME, LAURO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito das devoluções dos ARs de 

CITAÇÃO devolvidas pela ECT, em que informam que apesar de 

comparecer no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre 

estava "AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824263 Nr: 30327-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - 

OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado MARCIO PEREZ DE REZENDE para que regularize a 

petição de fls.187/192 que se encontra apócrifa, no prazo de 05 (cinco) 

dias, tendo em vista tratar-se de irregularidade sanável, sob pena de 

desconsideração da referida peça e desentranhada dos autos ante o 

desinteresse no seu encarte aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840347 Nr: 44749-45.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, NERY MOREIRA SALAZAR, ROSIMEIRE EMILIO 

FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito das devoluções dos ARs de 

CITAÇÃO devolvidas pela ECT, em que informam "MUDOU-SE" e 

"DESCONHECIDO".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897660 Nr: 28059-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO 

FERNANDES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (protocolo datado em 

22/10/2019) requer de dilação de prazo (15 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890874 Nr: 23815-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL 

AFONSO SILVADE OLIVEIRA, VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS/19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 137 do Recurso de 

Apelação de fls. 131/135, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776336 Nr: 29636-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISGREN COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA - EPP, HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I - Diante da interposição do Recurso de Apelação de fls. 85/87, intime-se 
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o Banco exequente, para apresentar Contrarrazões ao referido recurso, 

dentro do prazo legal.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário.

 II - Após, tendo em vista as certidões de tempestividade às fls. 102 e 110 

dos Recursos de Apelação de fls. 91/99 e 85/87, e diante das 

Contrarrazões aos referidos recursos, subam estes autos à Egrégia 

Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737115 Nr: 33588-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. FERNANDES COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO - EPP, ELAINE ALEXANDRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 73 do Recurso de 

Apelação de fls. 62/71, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 738814 Nr: 35410-33.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE & CIA LTDA-EPP, PAULO DOS SANTOS 

LEITE, LIANA DE LARA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 121 do Recurso de 

Apelação de fls. 113/119, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747684 Nr: 44938-91.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA MARIA DE BARROS SALEH - ME, 

MUSBAH AHMAD SALEH, NASSIN MUSBAH AHMAD SALEH, PAULINA 

MARIA DE BARROS SALEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 166 do Recurso de 

Apelação de fls. 156/164, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747832 Nr: 45097-34.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA - ME, LEILA MARTA RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de intempestividade à fl. 142 do Recurso de 

Apelação de fls. 115/131, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 786159 Nr: 4004-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

DANILO DE BRITO SANTOS, JOÃO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297, NELSON FREDERICO KUNZA PINTO - OAB:9297/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 155 do Recurso de 

Apelação de fls. 147/153, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790894 Nr: 44954-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I - Tendo em vista o recebimento do Recurso de Apelação, interposto nos 

autos de Embargos à Execução apensos (feito de n. 

5196-49.2017.811.0041, código n. 1201670), desapensem-se os autos.

 II - Defiro o pedido de fl. 76 e suspendo o presente feito até o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos apensos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792772 Nr: 46861-21.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MONTANHA LTDA, ARNALDO 

PEDROSO, JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA, ANTONIELE 

AUGUSTA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 204 do Recurso de 

Apelação de fls. 185/202, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 819740 Nr: 26011-09.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, MARIO RODRIGUES GOMES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 212 do Recurso de 

Apelação de fls. 197/210, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114369 Nr: 16450-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 63 do Recurso de 

Apelação de fls. 52/61, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1077493 Nr: 58968-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista o recebimento do Recurso de Apelação, interposto nos 

autos de Embargos á Execução apensos (feito de n. 16450-53.2016, 

código n. 1114369), desapensem-se os autos.

Aguarde-se o retorno do mencionado recurso do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1201670 Nr: 5196-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ALMEIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 39 do Recurso de 

Apelação de fls. 32/37, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 293780 Nr: 11543-50.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ALVES PEREIRA, RIVANE ESTEVES 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 177 do Recurso de 

Apelação de fls. 155/175, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 296130 Nr: 11991-23.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONIR DE FÁTIMA FERREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 132 do Recurso de 

Apelação de fls. 122/130, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 300960 Nr: 13767-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZEVE COIMBRA, REGINALDO 

FERREIRA DA SILVA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 145 do Recurso de 

Apelação de fls. 135/143, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442458 Nr: 18475-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDRE CONSULTORIA AGROPECUÁRIA 

LTDA, ANDREA CHRISTIAN MAZETO, JADIR MONTEIRO FONTOURA, 

GRACCIA MARIA FANAIA FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 128 do Recurso de 

Apelação de fls. 120/126, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 221482 Nr: 29611-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. CÍCERO PAES, JOÃO CICERO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO ALEXANDRE 

CESAR DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.43 1A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 272 do Recurso de 

Apelação de fls. 263/270, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 93574 Nr: 4890-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ALBERNÁS RONDON, 

IBERE BORGES RONDON ( avalista)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT - 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Santander S/A em face de Antonio Carlos Albernás Rondon e Ibere 

Borges Rondon.

À fl. 301 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, promovendo a regularização do polo passivo da demanda, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 304, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 305.

À fl. 305 determinou-se novamente a intimação do exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Contudo, o requerente permaneceu inerte, conforme certidão de fl. 308.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 295165 Nr: 11909-89.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS TAGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MÔNICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 110, de inclusão do nome do executado junto aos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (inadimplentes), por ser uma 

faculdade quando se tratar de execução de título JUDICIAL, o que não é o 

caso dos autos, conforme artigo 782, §§ 3º, 4º e 5º, do CPC.

Assim, intime-se o exequente, para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1142354 Nr: 28450-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SERGIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Rodrigo Sergio Silva, no entanto, requereu à fl. 143, desistência do feito.

 Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 143, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808568 Nr: 15033-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZIARIA TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 120/122, juntou 

as publicações do edital de citação dos requeridos Elziaria Teixeira da 

Silva e Antonio Ferreira.

Extrai-se da certidão de fl. 123 que, embora citados por edital, os 

requeridos não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 123 que informa que os requeridos 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 972630 Nr: 10558-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX RAMOS DA SILVA ME, ANDREZA 

ARRUDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 96/101, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados Alex Ramos da Silva ME 

e Andreza Arruda Campos.

Extrai-se da certidão de fl. 102 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 102 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079237 Nr: 1017-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRA BENEDITA DE LARA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1138372 Nr: 26730-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA BARRETO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 144 do Recurso de 

Apelação de fls. 136/142, e diante da apresentação das Contrarrazões ao 

referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459794 Nr: 29215-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR SILVA PAULINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 149 do Recurso de 

Apelação de fls. 130/147, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 930732 Nr: 49681-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MASCARENHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 156 do Recurso de 

Apelação de fls. 149/154, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445994 Nr: 20452-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:15686/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 Vistos etc.

I - Diante da interposição do Recurso Adesivo de fls. 254/291, intime-se o 

requerido, para manifestar acerca do referido recurso, dentro do prazo 

legal.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário.

 II - Após, tendo em vista a certidão de tempestividade de fl. 253 do 

Recurso de Apelação de fls. 244/251, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828588 Nr: 34440-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE DE MORAES PEREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414 sp, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 97 do Recurso de 

Apelação de fls. 87/95, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1086921 Nr: 4686-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANDRO MATOS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475, JOSE FRANCISCO DA SILVA - OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Silvandro Matos dos Reis, no entanto, 

requereu à fl. 82, desistência do feito.

 Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 82, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1078099 Nr: 279-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIAGO E SENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Paniago e Sena Ltda.

À fl. 67 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 71, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 72.
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 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1125259 Nr: 21029-44.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA 

MONTENEGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405 MT

 Vistos etc.

 Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca 

e Apreensão, em face de Maria Lucia Fernandes de Oliveira Montenegro, 

no entanto, requereu à fl. 150, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 150, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Deixo de oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado 

anteriormente expedido, tendo em vista certidão negativa acostada aos 

autos de fl. 152.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 867401 Nr: 7464-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JORGE PIRES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão interposta pelo requerente 

Banco Itaucard S/A, em face de Antônio Jorge Pires Muniz.

À fl. 76, determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, fl. 79 havendo o retorno da correspondência com o motivo 

“mudou-se”.

Constitui dever da parte manter endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais, conforme 

determina o art. 274, § único do CPC.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1052423 Nr: 47605-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELSON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP, Maria das Graças Ribeiro de Melo - OAB:96226/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Edelson Nascimento, no entanto, 

requereu à fl. 87, desistência do feito.

 Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 87, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 418004 Nr: 5012-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:OAB/SP 168.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Depósito, em face de Aldemir 

Ramos da Silva, no entanto, requereu à fl. 178, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 
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arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091177 Nr: 6665-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE RODRIGUES VILELA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:OAB/SP 210.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 60/61, juntou as 

publicações do edital de citação da executada Luciene Rodrigues Vilela de 

Almeida.

Extrai-se da certidão de fl. 62 que, embora citada por edital, a executada 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 62 que informa que a executada 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1083467 Nr: 3195-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERTSON JEAN RODRIGUES CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos vejo que as partes firmaram novo acordo, 

devidamente acostado na petição de fls. 130/135, indicando que o ajuste 

será pago em 33 parcelas mensais.

Observa-se, que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

ajuste.

No entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades entre os pedidos 

de homologação com base no artigo 487 e o pedido de suspensão do 

processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 do CPC, por si 

só, já são causas extintivas, na medida em que o mencionado artigo 

refere-se à resolução do mérito.

Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, conforme 

requerido na petição de fls. 130/135.

Suspendo o feito até 18/07/2022, data para pagamento da última parcela 

do acordo.

Decorrido o prazo, portanto, em julho/2022, intimem-se as partes para 

informar quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1097272 Nr: 9376-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY VELEDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado conforme fl. 98 da sentença proferida 

às fls. 51/53, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057627 Nr: 49832-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DONISETE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 38 e 69, bem como a consulta de 

endereço realizada, dando conta do mesmo endereço já constante nos 

autos, defiro o pedido de fl. 71.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036157 Nr: 39668-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUGATUDOMT LOCADORA DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA ME, SANDRO JESUS DA SILVA, SIDNEY ADRIANO 

ALMICI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo por sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes instrumentalizado às fls. 85/87.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios conforme 

pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954358 Nr: 2270-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE CINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 79, bem como a consulta de endereço 

realizada, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro 

o pedido de fls. 90/92.

Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 998619 Nr: 22857-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a devolução da carta de citação (AR) com motivo 

“ausente” de fl. 96, defiro o pedido de fls. 100/101.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1054939 Nr: 48719-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE ANDRADE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 101, defiro o pedido de fls. 112/114.

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760094 Nr: 12431-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSE TERESINHA BERTONCELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANTIANY A. DE SIQUEIRA 

RANGEL - OAB:14.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

Diante do depósito efetuado pelo Banco executado, conforme fls. 128/129, 

intime-se a exequente para se manifestar acerca do mesmo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854641 Nr: 57171-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE SINARA DOS REIS, EDU SCHLEDER 

DOS REIS, GISELE JORAIDES DOS REIS, EDU SCHLEDER DOS REIS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A, 

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813341 Nr: 19818-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON TELES DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:24.197-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758309 Nr: 10545-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE CARVALHO LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUCAS TEIXEIRA DE 

CARVALHO - OAB:14532/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte apelante beneficiária da 

justiça gratuita conforme decisão judicial de fls.220.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782895 Nr: 36572-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE C. PEREIRA EQUIPAMENTOS ME, 

ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795870 Nr: 2213-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IROMI PEDRO KLAUS JUNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076182 Nr: 58053-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTÁVIO LOPES SANTOS 

TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - OAB:OAB/SP 196.524

 Vistos etc.

Aguarde-se a realização da perícia contábil nos autos apensos (Feito nº 

58215-38.2015 – código: 1076442), tendo em vista que engloba o 

presente processo.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736329 Nr: 32750-66.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO C.DE VICENTE, OMNI S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO C.DE VICENTE, OMNI S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESÚ - 

OAB:217.897-SP, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do banco de levantamento dos valores depositados nos 

autos, petição de fls. 166, em cumprimento ao determinado na sentença de 

fls. 141/144.

Assim, expeça-se alvará em favor do banco do valor depositado na Conta 

Única, na forma indicada à fl. 166, com os rendimentos creditados, a fim 

de zerar a conta judicial.

Ante a certidão de fl. 162 e o silêncio das partes quanto ao item II da 

decisão de fl. 154, retornem os autos ao arquivo, imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 440720 Nr: 17373-89.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VITÓRIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos observo que na exceção de 

incompetência que tramitava em apenso (Feito nº 20320-77.2014 – código: 

885719), comprovou o banco exequente que a empresa executada 

Transportadora Vitória Ltda ME poderia ser citada na pessoa de seu sócio 

Paulo Victor Pelissari Gallucci, consoante endereço apresentado à fl. 

35.Assim, deferiu o Juízo o pedido de citação da executada na pessoa do 

referido sócio, conforme decisão de fl. 36.Verifico dos autos que tendo o 

Juízo deferido a citação da empresa executada por hora certa, 
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efetivou-se a citação às fls. 42/43.Considerando a inércia da executada, 

aliado ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso 

I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Ante as 

disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 63/64 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se a executada, dando-lhe ciência 

da penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757115 Nr: 9274-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA, SABINA ROSA PLACIDO, IVO DA CUNHA PLÁCIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

MATO GROSSO - OAB:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOI – Em face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação 

dos executados DENTRO do prazo prescricional, e de consequência, julgo 

e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, 

ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial que 

lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados 

não citados Hello Distribuidora de Alimentos Ltda, Justina Amelia dos 

Santos Carvalho, Juliene de Matos Morais Silva.Condeno o Banco 

exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

executados nos autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.II – 

Quanto aos executados citados (Sabina Rosa Placido e Ivo da Cunha 

Placido), intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para requerer o que entender de direito e dar o 

regular andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento dos autos.Cumpra-se.Decorrido o prazo, 

certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896889 Nr: 27481-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DE FREITAS – ME, FLAVIO 

PEREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido 

pelo sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 379254 Nr: 15095-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELISMAR NOGUEIRA CUNHA ME, CELISMAR 

NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do exequente de bloqueio de documentação em nome 

dos executados, vindo à fl. 84, por falta de amparo legal.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934391 Nr: 51645-70.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORACY GALHARDE KAZIKAWA -EPP, 

DORACY GALHARDE KAZIKAWA, KAZIOSKI KAZIKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se os requeridos da sentença proferida por edital, nos parâmetros 

das alterações previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do 

Código de Processo Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, certifique-se.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão para análise do pedido de 

fls. 197/202. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425359 Nr: 8788-48.2010.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA SIQUEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO ELIAS - 

OAB:9276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 95, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425472 Nr: 8859-50.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MASAHARU MINEY, ROSANGELA MATIKO 

MINEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:1.061 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 121, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 76742 Nr: 1751-63.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ROBERTO ROSILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, IVALDIR 

PAULO MUHL - OAB:14573/PR, RAIMUNDO GIRELLI - OAB:1450/MS

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776835 Nr: 30168-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS NÃO 

PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYT COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MARIO APARECIDO CAMARGO, MARIA CANDIDA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA MARTINS CARDOZO 

DIAS - OAB:252.569, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do exequente de consulta de bens, vindo à fl. 99. Com 

efeito, os executados sequer foram devidamente citados, não havendo 

como proceder à busca de bens para satisfação do crédito.

 Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782748 Nr: 36408-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO ESCRITORIOS COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA, ANDERSON CORDEIRO VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Carla Ferreira Batista 

- OAB:20359/O, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - OAB:9348/MT

 Vistos etc.

Oficie-se à Conta Única para unificar as contas judiciais, dos valores 

depositados nos autos.

Libere-se em favor do banco o montante penhorado às fls. 36/39, na 

conta indicada à fl. 73, com os rendimentos creditados no período. E para 

tanto, expeça-se o competente alvará.

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796072 Nr: 2418-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A fim de que o Juízo possa analisar o pedido do exequente de fls. 80/81, 

intime-se o banco para trazer aos autos documentos que comprovem ser 

a Sra. Márcia Cristina Barleta Silva inventariante do espólio do falecido. 

Com efeito, a documentação acostada trata de pessoa diversa do 

executado, qual seja, a certidão de casamento de Arlindo Leite da Silva.

 Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817066 Nr: 23506-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRANA MACIEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução 

da liminar e citação da requerida dentro do prazo prescricional, e de 

consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, 

II, do CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo 

de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 828936 Nr: 34781-88.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 233, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830801 Nr: 36494-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTON MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial, movida 

por Banco Bradesco S/A em face de Norton Molina.

Houve a citação do executado (fls. 24), decorreu o prazo ao mesmo 

apresentar defesa, certidão de fls. 29, houve a tentativa de penhora online 

em contas do executado e esta resultou negativa, decisão de fls. 33/35.

Houve ainda busca de bens dos executados junto aos sistemas Infojud 

(Receita Federal) e Renajud (Detran), e estas também resultaram 

negativas, decisão de fls. 38/40.

Diante da não localização de bens do executado, há mais de 06 (seis) 

anos diligenciando o exequente na busca de satisfazer seu crédito sem 

obter êxito, este manifestou pelo interesse na emissão da certidão de 

crédito às fls. 55.

Assim, de acordo com a CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça, que trata das normas de rotina dos Foros 

Judicial e Administrativo, em seu dispositivo Seção 29, acrescida pelo 

Provimento n. 84/2014 CGJ, julgo e declaro extinto o processo, na forma 

da previsão contida no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Cartório Contador / 

Distribuidor para o cálculo e anotação de custas processuais, honorários 

advocatícios (fls. 22), levando-se em consideração o cálculo do débito 

realizado de fls. 31/32 – 18/02/2016.

Com o retorno dos autos da Contadoria, expeça-se a Senhora Gestora a 

Certidão de Crédito em favor do Banco credor, observado o modelo pré 

impresso que consta no sistema Apolo.

Bem ainda, providencie a Senhora Gestora a criação de um local para 

manter as certidões de crédito, consoante Seção 29 da CNGC.

Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 891648 Nr: 24321-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA ME, 

LURDES DALLA COSTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 93/95. Desentranhem-se/expeçam-se os devidos 

mandados de citação dos requeridos, a serem cumpridos no endereço de 

fls. 95v.

Intime-se o requerente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 
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mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736673 Nr: 33114-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer expressamente se o débito discutido nesta busca e 

apreensão, se encontra arrolado nos autos da recuperação judicial de nº 

16236-38.2011 (Código 720776), e se desta forma, o banco requerente, 

se habilitou como credor naqueles autos.

Ressalte-se na intimação do banco que seu silêncio será interpretado por 

estar o crédito cobrado nesta busca e apreensão devidamente arrolado 

na recuperação judicial.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 12509 Nr: 1699-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANDEIRANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, LUIZ FERNANDO LANFREDI - 

OAB:248297/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL 

BARROSO FONTELLES - OAB:119910/RJ, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que devidamente intimada a exequente para depósito nos 

autos, conforme determinação de fls. 1393/1394, a mesma compareceu 

apresentando comprovante que não se trata de depósito, mas de taxa 

junto ao Funajuris, determino a realização de penhora online.

E, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado, na quantia de R$ 13.803,93 (treze mil oitocentos e três reais e 

noventa e três centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à exequente: Grecovel Veículos Ltda – 

CNPJ nº 03.752.854/0001-12 e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intime-se a exequente, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos em conclusão.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 714457 Nr: 9255-90.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D B COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, PAULA RENATA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:PE 20.366, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:34.857-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, devendo 

passar a integrá-lo Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, 

registrando-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo.

II – Posteriormente, intime-se a parte requerente, pessoalmente (via postal, 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar o regular andamento ao 

feito quanto à citação da requerida Paula Renata da Silva Souza, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

III – Compulsando os autos, observo do Aviso de recebimento de fls. 120 

que houve o recebimento da correspondência no endereço da empresa 

requerida.

A citação se deu pelo correio, via carta de citação, no endereço informado 

pelo requerente às fls. 113/114. Portanto, verifica-se que a carta de 

citação foi regularmente endereçada à empresa requerida, sendo 

plenamente aplicável a teoria da aparência para considerar válido o 

recebimento da carta de citação pela pessoa que a subscreveu.

Inclusive essa é a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (que), 

com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na 

pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o 

ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, 

independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa 

jurídica. Precedentes” (REsp 1654585/SP, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

Portanto, entendo perfeitamente citada a empresa requerida.

Assim, certifique a Secretaria acerca do decurso do prazo para 

apresentação de defesa pela empresa requerida.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 732336 Nr: 28511-19.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, JOÃO PAULO 

NOVAES FILHO - OAB:14089, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 
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OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.Chamo o feito à ordem.Equivocadamente em decisão de fls. 

215 foi reconsiderada a decisão de fls. 212, posto que, conforme indicado 

pelo próprio peticionante de fls. 213/214, o pedido principal deve ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 dias de efetivada a tutela cautelar 

antecedente, regida pelo Código de Processo Civil/2015. A presente ação 

foi proposta quando ainda em vigor o Código de Processo Civil/1973, que 

entendia o caráter satisfativo da cautelar de exibição de 

documentos.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INTERESSE PROCESSUAL. 1. Preliminar de ausência de interesse de agir: 

em se tratando de documento comum às partes, tem a recorrente o direito 

à exibição de contrato bancário, com fulcro no art. 358, III do CPC/73. 

Nesse contexto, a ação cautelar de exibição de documentos tem natureza 

satisfativa, não estando condicionada à obrigatoriedade de ajuizamento de 

ação principal. Nesse sentido, comprovado o prévio requerimento 

administrativo, a parte autora possui interesse processual, impondo-se a 

rejeição da preliminar. 2. Mérito: Conforme a orientação traçada pelo 

Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp n.º 1.349.453/MS, de 

Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, em 10/12/2014, a propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, unificando a jurisprudência a 

respeito da matéria e (...) Desta feita, declaro nulos todos os atos 

praticados nestes autos posteriormente à decisão proferida às fls. 212.II – 

Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema Apolo, 

fazendo constar como fase de Cumprimento de Sentença.III – Decorrido o 

prazo recursal desta decisão, desentranhem-se os documentos de fls. 

205/211 e 213/214 entregando-os ao patrono do requerente, 

substituindo-os por fotocópias.Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas, diante das certidões de trânsito em 

julgado de fls. 113 e 203, com urgência.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1107515 Nr: 13641-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINEYSE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAX S/A - CREDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de 

sentença.

Apesar de não ter sido devidamente intimado, compareceu 

espontaneamente o banco executado aos autos às fls. 187, comprovando 

o pagamento do débito, depósito de fl. 188.

 Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, 

conforme petição de fls. 196/197, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, expeçam-se os competentes alvarás, em favor da exequente e seu 

patrono, do valor depositado na Conta Única, na forma indicada à fl. 197, 

com os rendimentos parciais creditados, até zerar a conta judicial.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1150239 Nr: 31854-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KONSTROY LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI - ME, JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, JOSE ARI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente de fl.104. E para tanto, expeça-se termo de 

arresto dos imóveis indicados às fls. 105/109.

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao 

andamento do feito, providenciando a efetiva citação dos executados, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 359034 Nr: 29161-71.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO PIOTROWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 308, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362806 Nr: 32264-86.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL RODRIGUES DE REZENDE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.
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I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Em igual prazo, conforme consta da decisão de fls. 78, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362819 Nr: 32269-11.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHILOMENO RISPOLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA - 

OAB:2169-B MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

raphaela beatriz rispoli nunes dreher - OAB:19705/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, ROSALVO PINTO BRANDÃO - 

OAB:2255-B/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Em igual prazo, conforme consta da decisão de fls. 59, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF, inclusive, diante da sua 

própria manifestação de fls. 45.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383943 Nr: 19692-64.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR JORGE DOS SANTOS WAQUED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO MACHADO COSTA 

JÚNIOR - OAB:5682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 22, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82807 Nr: 1-16.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD JAUNE, ROSELY ALVES 

RODRIGUES JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SAAD MELO 

E PALMA - OAB:6401/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente contido na petição de fl. 256, assim, 

desentranhe-se o mandado de penhora, avaliação e remoção, para nova 

tentativa de cumprimento, no endereço indicado à fl. 256, bem como, defiro 

as prerrogativas do § 2º do art. 212 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952906 Nr: 1438-33.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVANIL MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 268.

 Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: Avanil Marques da 

Silva e como executado: Banco Santander S/A.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da petição de 

fls. 205.

Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 830945 Nr: 36632-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOEL BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELIZABETH SOARES DA 

SILVA - OAB:21.312/MT, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT

 Vistos etc.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecer 

se o débito discutido nesta execução se encontra arrolado nos autos da 

recuperação judicial de nº 12365.49.2013.8.11.0041 – código: 316536, e 

se desta forma, o banco exequente, se habilitou como credor naqueles 

autos. Ressalte-se na intimação do banco que seu silêncio será 

interpretado por estar o crédito cobrado na execução devidamente 

arrolado na recuperação judicial.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 744678 Nr: 41748-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICE MARIA SCARAVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MILHAREZI 

MENDONÇA - OAB:9148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Deixo de deferir o pedido de levantamento dos valores depositados a 

título de honorários, vindo à fl. 465, tendo em vista que os referidos 

valores ainda não se encontram vinculados junto à Conta Única.

II – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação a 

estes autos do pagamento efetuado pelo banco, encaminhando cópia do 

depósito de fls. 316. Com efeito, observo do extrato emitido junto ao 

Departamento de Depósitos Judiciais que acompanha a presente decisão 

que consta apenas o depósito de fl. 371-v.

II – Considerando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada 

pelo banco executado, fls. 376/378, remetam-se os autos à Contadoria 

Judicial para apuração do débito, nos parâmetros da sentença de fls. 

244/249 e acórdão de fls. 302/306.

Vindos os cálculos da Contadoria, intimem-se as partes para manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, venham-me os autos em conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 442440 Nr: 18467-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPREMO SERVIÇOS DE COBRANCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, JOSE GUILHERME FONSECA DIAS 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CONERA BARBOSA - 

OAB:19642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:352103

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo da 8ª Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca da 

Capital, solicitando informações acerca do andamento dos autos de 

cumprimento de sentença de nº 12251-27.2012 – código: 759920, em que 

fora realizada penhora no rosto dos autos, conforme auto de fl. 295, 

encaminhando-se cópia do referido documento.

Defiro o pedido do exequente de fl. 310. E para tanto, expeça-se mandado 

de penhora no rosto dos autos, da ação de cumprimento de sentença de 

nº 12251-27.2012 – código: 759920, em trâmite perante a 8ª Vara Cível 

desta Comarca da Capital, para que se proceda ao reforço da penhora 

anteriormente realizada, até atingir o montante do débito exequendo, na 

quantia de R$ 1.697.969,49 (um milhão novecentos e noventa e sete mil 

novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Vinda a resposta da 8ª Vara Cível, intime-se o exequente para 

manifestar-se, no prazo legal.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737025 Nr: 33486-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA MARIA SANCHES 

CORTINHAS, CARLOS VIEIRA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS 

- OAB:11623-A

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido.Pelo constante da fundamentação desta, e da 

forma menos gravosa às partes, declaro nulos todos os atos praticados 

nestes autos posteriormente à manifestação da parte requerente de fls. 

58/60.Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, excluindo com urgência Carlos Vieira Sanches do polo passivo, 

fazendo constar como requerida apenas Ana Maria Sanches 

Cortinhas.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, por não ter ocorrido a angularização processual 

e a consequente regularização do polo passivo pelo seu 

falecimento.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776954 Nr: 30289-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZIN BOLL - 

OAB:19619/O

 Vistos etc.

I – Esclareço que não foi constituído título executivo com o acordo firmado 

entre as partes, pois não houve pedido de homologação do mesmo e 

extinção da ação, tão somente o pedido de suspensão da ação até o 

cumprimento integral do acordo às fls. 62/70, o que foi deferido em 

decisão de fls. 71.

Ressalto que, na ação de busca e apreensão, mesmo que o requerido 

tenha comparecido aos autos, somente será citado o requerido quando da 

execução da liminar, conforme consta na decisão de fls. 59 e disposição 

do art. 3º, § 3º do Decreto Lei n. 911/69.

II – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757653 Nr: 9847-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALIS FERNANDO SANTANA GRISOLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 29.480,58 (vinte e nove mil, 

quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) – constante de 

fls. 91/92 em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 29.480,58, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816312 Nr: 22758-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MACHADO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos etc.

Devidamente intimado o banco executado para cumprimento espontâneo 

da obrigação, compareceu à fl. 165 comprovando o pagamento do débito 

referente aos honorários advocatícios de sucumbência, depósito de fls. 

166/167.

Todavia, silenciou quanto à obrigação principal, indicado às fls. 156/157.

Em consequência, apenas e tão somente em relação aos honorários 

advocatícios de sucumbência, consoante depósito de fls. 166/167, julgo e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, expeça-se o competente alvará em favor do patrono exequente, 

Defensoria Pública, do valor depositado na Conta Única, (R$ 1.043,93) na 

forma indicada à fl. 170, com os rendimentos creditados, até zerar a conta 

judicial.

IV – Defiro o pedido de fl. 168. E para tanto, intime-se o banco executado, 

para pagamento do débito principal, acrescido da multa constante do § 1º 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

 III – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798010 Nr: 4395-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos etc.

Aguarde-se o decurso do prazo da intimação da certidão de fl. 131, para 

as partes manifestarem sobre os cálculos de fls. 128/130.

Após, certifique-se e voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 799807 Nr: 6235-23.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIANNA CAROLINE SOUSA 

CARDOSO - OAB:17027/O-MT, RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, EUGÊNIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103.082/MG, JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:21164-A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091851 Nr: 6978-28.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA, 

RODRIGO FABIANO MALHEIROS DE ALMEIDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCO BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Rodrigo Fabiano Malheiros de Almeida e Rodrigo Fabiano Malheiros de 

Almeida – EPP propôs Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de 

Indébito em face de Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A, no 

entanto requereram desistência do feito às fls. 336.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas processuais ficarão a cargo dos requerentes. Pagamento que 

ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhes foram 

concedidos em decisão de fls. 314, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.

Deixo de condenar os requerentes ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que revel o requerido, conforme certidão de fls. 322.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789673 Nr: 43690-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SANTANA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno o requerido ao pagamento da quantia R$ 

125.889,80 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 

oitenta centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do 

ajuizamento desta ação.Condeno ainda o requerido ao pagamento das 
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custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1345868 Nr: 18930-33.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, DENISE ALVES DA CUNHA - 

OAB:10.110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos etc.

O Banco requerido concordou com a proposta de honorários às fls. 

397/398, e o requerente não manifestou quanto à esta, homologo, para 

que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários do perito vinda 

às fls. 389/391 de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), cujo 

“quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido.

Desta feita, intimem-se as partes, consoante determinação de fls. 376, 

decisão esta que passou irrecorrida, para providenciarem o recolhimento 

dos honorários do perito, possibilitando a realização da perícia, tendo em 

vista que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser realizada penhora online em suas 

contas.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 723110 Nr: 18692-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. C. C. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, 

MARCELO FALCÃO FERREIRA, REINALDO C. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242

 (...) Motivo pelo qual, por não estar convencido o Juízo, rejeito o pedido de 

desbloqueio da quantia de R$ 1.377,48 (mil trezentos e setenta e sete 

reais e quarenta e oito centavos), bloqueado na conta corrente de 

titularidade do executado junto ao Banco Bradesco S/A.Assim, mantenho 

referido bloqueio.Primeiramente, por verificar que os valores ainda não 

foram vinculados na Conta Única junto aos presentes autos, oficie-se 

àquele departamento determinando a localização e vinculação aos 

presentes autos, do montante penhorado e transferido, encaminhando-se 

cópia do documento, de fls. 113/115.Em seguida, diante da comprovação 

de que trata-se de montante impenhorável, a quantia bloqueada na conta 

poupança da Caixa Econômica Federal, defiro o pedido do executado, de 

fls. 116/118, para liberação do montante penhorado em sua conta 

poupança no montante de R$ 607,09 (seiscentos e sete reais e nove 

centavos).II – E para tanto, expeça-se alvará (R$ 607,09).III – Assim, 

intime-se o executado Marcelo Falcão Ferreira, para informar os dados 

bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará de 

levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. No que se refere aos demais valores 

penhorados, devem permanecer depositados na Conta Única.Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 306255 Nr: 15793-29.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de fl. 146.

E para tanto, oficie-se ao MTPREV – Mato Grosso Previdência, 

estabelecido no endereço indicado à fl. 137, determinando o bloqueio 

mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido da servidora Maria 

Luiza Salustiano, aposentada, portadora do CPF n. 045.826.911-53, até 

atingir o débito exequendo (R$ 152.496,80). E posterior transferência dos 

valores para a Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso (Banco do 

Brasil, agência 3834). Determino ainda que procedendo aos bloqueios, 

seja encaminhado ofício com prestação de contas dos referidos valores a 

fim de proceder a vinculação junto ao Departamento de Depósitos 

Judiciais, nestes autos.

Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos em conclusão para 

análise do pedido de fl. 146.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 869575 Nr: 9232-42.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA PARMEGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de contrato devidamente sentenciada, fls. 

88/91, com trânsito em julgado, fl. 159.

Apesar de não ter sido devidamente intimado, compareceu 

espontaneamente o banco executado aos autos às fls. 161 comprovando 

o pagamento do débito, depósito de fl. 162.

 Diante da concordância do exequente com o pagamento efetuado, 

conforme petição de fl. 167 tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, expeça-se o competente alvará em favor do exequente, do valor 

depositado na Conta Única, na forma indicada à fl. 167, com os 

rendimentos creditados, até zerar a conta judicial.
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Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 906156 Nr: 34366-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CLAUDIO ANTUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Vistos etc.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952585 Nr: 1247-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MAXIMO RODRIGUES DO NASCIMENTO 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, EDNO DE FRANÇA BARRETO - OAB:10.274 

- MT, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A

 Vistos etc.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 454445 Nr: 25968-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERI GARAFFA, ANEDI MEGIOLARO SANTOS, 

EDWIN ZIOLKOWSKI, ARLENE DE ARRUDA, LUCAS FERREIRA GOMES, 

MARIA RUIZ DA SILVA, OLME IVO BELLANDI, VALDIR MEDEIROS, 

VALDERES SPIGUEL, VANIO JOSÉ CARMINATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 583 do exequente e, 

para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado, - R$ 3.497,99 (três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e 

noventa e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Banco do Brasil S/A – CNPJ 

nº 00.000.000/0001-91, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas 

pelo Banco Central, com fundamento na Súmula nº 328 do STJ, in verbis:

“Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário 

disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo Banco Central.”

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intime-se o banco executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique-se e voltem-me os autos em conclusão.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422536 Nr: 7451-24.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. G. AGENCIA DE VIAGEM, TURISMO E CONSULTORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804694 Nr: 11158-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T DE PINHO SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176/MT-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de ação de busca e apreensão devidamente sentenciada às 

fls. 88/89, com trânsito em julgado.

Certifique a Secretaria o trânsito em julgado.

II – Defiro o pedido da requerida, realizado via Curador Especial, fl. 91, e 

para tanto, intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o valor de venda do bem.

Decorrido o referido prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367635 Nr: 5927-26.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA, AGUINALDO NELSON 

REZENDE, CÉLIA ZILDA GOMES DE OLIVEIRA, CORINA LOPES DE SOUZA, 

EDVALDO ROSA FERREIRA, ERONIDES BORGES MACHADO, JERONIMO 

JOSÉ DE MELO, FERNANDO ROCHA TAVARES, LOURENTINO DE ASSIS, 

MARIA DA CONCEIÇÃO VELASCO FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.231-A, LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

I – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

II – Em igual prazo, conforme consta da decisão de fls. 145, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 405632 Nr: 37439-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA LEITE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido da exequente de fl. 206. E para tanto, intime-se o banco 

executado para trazer aos autos as faturas do cartão de crédito do 

período compreendido entre outubro/2008 a julho/2009, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, intime-se a exequente para manifestar-se, no prazo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036040 Nr: 39591-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DENILSON THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): cooperativa de credito dos 

medicos,profissionais da saude.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 (...) Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não é esse!Com 

efeito, a modificação do conteúdo da sentença é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida.Desta forma, deveria a 

modificação da setença ser obtida pela embargante através do recurso 

cabível.Assim, os argumentos não merecem guarida.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se.Após, certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888328 Nr: 22102-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACNIL C DO N. SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, em virtude do NÃO cumprimento da determinação de regularização 

do polo passivo da demanda, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1373166 Nr: 2677-33.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MIZUHO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO L. MORATO - 

OAB:OAB/MT 163.840, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT, LUCIANA SANTOS CELIDONIO - OAB:183417/MT

 (...) Diante dos argumentos do embargante, verifico que não objetiva o 

aclaramento da sentença, para sanar eventual contradição ou omissão, 

mas apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a anulação da 

sentença. Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não é esse! 

Com essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito 

os mesmos, mantendo inalterada a sentença proferida às fls. 167/168. 

Aguarde-se o decurso de prazo, após certifique-se. Intimem-se as partes. 

II – Banco Mizuho do Brasil S/A apresentou às fls. 171/174, Embargos de 

Declaração da sentença proferida às fls. 167/168 dos autos, alegando a 

existência de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão. (...) Ademais, conforme se 

verificou da sentença, o arbitramento dos honorários se deu considerando 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Bem ainda, ressalto, trata-se de cumprimento provisório de sentença 

proferida nos autos da ação declaratória de nulidade e rescisão de atos 

jurídicos de nº 5119-50.2011.8.11.0041 – código: 712037, portanto, 

executará o banco nos autos principais os honorários advocatícios com 
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base no valor da causa ou do proveito econômico. (...) Desta forma, 

deveria a modificação da sentença ser obtida pelo embargante através do 

recurso cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos, mantendo inalterada a sentença 

proferida às fls. 167/168. Aguarde-se o decurso de prazo, após 

certifique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367204 Nr: 5647-55.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIO PEDRO LEMES, ANA DE ALMEIDA, ARILSON DE 

FIGUEIREDO, CELIA COUTO DE CARVALHO, CARLOS ALBERTO SOARES 

BORGES, CLAUDIA MARIA FERREIRA FONSECA, ROSELI SOUZA DOS 

REIS NUNES, DELCIO MULLER, JERCINO JOAQUIM SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.231-A, LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 128/130 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 116/127, pleiteando o acolhimento destes, 

devendo ser determinada a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao 

mês de forma capitalizada desde a data da apuração das diferenças de 

correção monetária até o efetivo pagamento, e os juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022.

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 227883 Nr: 35121-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE BATISTA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO

 Vistos etc.

Indefiro o pedido do exequente de fl. 394.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 23/11/2005, 

sendo que desde meados de 2013, segue o banco exequente em busca 

da satisfação do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para 

localização de bens passíveis de penhora.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 436093 Nr: 14655-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO ALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de cumprimento de sentença constante da petição de fls. 

409/411.

Intime-se o banco executado na forma indicada no artigo 513, parágrafo 

1º do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos 

termos do artigo 523 do citado Código.

 Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 719343 Nr: 14996-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A OAB/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente e seu patrono via imprensa, para requerer o que 

entender de direito acerca da manifestação da Contadoria Judicial às fls. 

407, bem como, manifestar sobre a petição do executado constante de fls. 

410/413, promovendo o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 286046 Nr: 8031-59.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GC PROPAGANDA E MARKETING LTDA, BANCO HSBC 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S.A, GC PROPAGANDA E 

MARKETING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUIZ 

CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - OAB:5.475/MT, MARISTELA 

MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, KARINA MARTINS - 

OAB:8.498/MT, LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 

OAB:5.475/MT, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5.408/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

I – Intime-se o Sr. Perito para que se manifeste quanto ao recebimento de 

seus honorários com a emissão de carta de crédito, em vista da 

manifestação da parte requerente/reconvindo às fls. 503/511, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do 

ônus financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, tão somente por ter informado o requerente que a empresa está 

inativa, ademais, passaram irrecorridas as decisões anteriores de fls. 

363/364, 380/381 e 389.

II – Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362954 Nr: 32873-69.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR GOMES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 13.116, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, deve a parte requerente verificar e 

manifestar seu interesse em aderir ao acordo realizado no Supremo 

Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367011 Nr: 5732-41.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SABAIN GARCIA, MAURICIO 

VANDERLINDE, NESTOR MICHELAN JUNIOR, OLMIRO DE AZEVEDO, 

OSVALDO BORDULIS, ROSA AMADOR MARCON, RUDI AGONELLI 

MEINERS, SIRO CAZALI, TEREZINHA MARCANSONI, VALDÊMIO TRENTIN 

GARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 

OAB:15.066, DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - OAB:12.231-A, LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B/MT, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 169, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367627 Nr: 5937-70.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA FANTIM ALMEIDA, NAIR GONÇALVES DE JESUS, 

MARCO AURELIO JOSÉ DA SILVA, ADRIANE ROSA DA SILVA, 

ALESSANDRA ROSA DA SILVA CARVALHO, NILZA MARIA FRIZZO 

BARBOSA, ALICE BATISTA RIBEIRO, EDI BATISTA RIBEIRO, SUELY 

BATISTA RIBEIRO, SUAIL BATISTA RIBEIRO, ELIS REGINA RIBEIRO, MARIA 

DE LOURDES DORILEO XAVIER, ADEJAR BATISTA RIBEIRO, SALVANIR 

ROSA MARTINS, PAULO SERGIO XAVIER, KATIA AUXILIADORA XAVIER, 

MIRIAN CRISTINA DORILEO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 235/238 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 219/234, pleiteando o acolhimento destes, 

sanando a contradição e obscuridade acerca da prejudicial de mérito que 

não considerou os dados do processo, bem como a apontada omissão 

acerca das matérias tratadas no tópico “dos extratos”.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022.

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 
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necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446065 Nr: 20498-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO DOS ANJOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107-MT

 Vistos etc.

I – Considerando a correspondência devolvida à fl. 204 e a fim de dar 

efetivo cumprimento ao Acórdão do E. Tribunal de Justiça, fls. 195/197, 

intime-se o patrono do requerido, Dr. Edson Silva de Camargo – OAB/MT 

nº 2054, para trazer aos autos o endereço do requerido atualizado.

II – Proceda a Secretaria a abertura de novo volume dos autos, visto que o 

primeiro volume destes extrapola o número de folhas que comporta.

 Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367207 Nr: 5646-70.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA PEREIRA DA SILVA, JACQUELINE GOMES LINS, 

NELSON JOSÉ OTTO LINS, JOACI JOSÉ NUNES RONDON, MARGARIDA 

MARIA DA ROCHA, MOACIR SOARES DA ROCHA, TINTTELER ARAÚJO 

PEREIRA, OSVALDO ROSSI JUNIOR, PEDRO TOMIYAMA, ODENIR ALVES 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 200, deve a 

parte requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 367269 Nr: 5635-41.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIO ANTONIO DA SILVA, ESPÓLIO DE EDMUNDO 

DA SILVA PEREIRA, GEORGINA MARIA DE CAMPOS, GLEUTON PAGELS 

LIMA VERDE, ELIZANGELA PATRICIA MOREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE 

IRINEU DE PAULA FERREIRA, LUIZ VIDAL DA FONSECA, MAURIO CESAR 

BENCICE, ELMA ALVES FERREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ DA FONSECA, 

MATILDE CURVO DE MORAES, RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12.231-A, LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:317407

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 197, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800766 Nr: 7191-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRASIELY POLIENE CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORRÊA RAMOS - 

OAB:9963-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT, 

EGBERTO HERNANDES BLANCO - OAB:137.331/RJ

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.E, de consequência, 

reviso o contrato firmado entre as partes, Contrato de Financiamento de nº 

25615584 31698230-5, da seguinte forma:1. Mantenho os juros 

remuneratórios em 1,80% ao mês.2. Mantenho a capitalização mensal de 

juros, uma vez que devidamente contratada.3. Excluo dos juros 

remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de 

permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC.4. Mantenho as demais cláusulas 

do contrato. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros 

desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma 

simples.Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 

85 do CPC.Todavia, em relação à requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de fls. 52/53.Custas processuais, “pro rata’. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2002 de 2237



A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1036969 Nr: 40065-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENICE AGUIAR E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste acerca da petição do Banco 

requerido de fls. 138, na qual informa que as partes se compuseram 

extrajudicialmente, pleiteando a extinção da ação, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de concordância tácita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964588 Nr: 6770-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:MT 18673-A, JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - 

OAB:103.587/OABSP, NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESÚ - 

OAB:217.897-SP

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência, 

determino que:1. Mantenho a capitalização na forma contratada. 2. Declaro 

a nulidade da cobrança da tarifa de custo de administração (TCA), 

cobrada no valor de R$ 25,00 mensal, efetivamente cobrada do 

requerente, conforme contrato, especificamente à fl. 149, em vista da 

abusividade desta, devendo ser restituída ao requerente, na forma 

simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do 

dispêndio, ou seja, desde a data do pagamento de cada parcela, bem 

como, acrescido de juros de 1% ao mês contados a partir da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.3. Mantenho 

as demais cláusulas do contrato.Libere-se o montante depositado nos 

autos em favor do banco requerido, uma vez que parcelas do contrato, 

depositadas pelo requerente, abatendo-se do débito do contrato.E para 

tanto, intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de 

alvará de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Após, expeça-se o alvará.A liquidação de 

sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.Custas 

processuais, “pro rata’.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045480 Nr: 44113-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANKLIN MENDONÇA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CÉSAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESÚ - OAB:217.897-SP

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem nos 

autos acerca do imóvel objeto do leilão, devendo o banco, caso tenha 

ocorrido a arrematação do imóvel, trazer aos autos comprovação da 

arrematação realizada.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1104135 Nr: 12185-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA SÍLVIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.801-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação e, de 

consequência, declaro extinta a obrigação da requerente com o requerido 

em relação ao débito das parcelas aqui consignadas de n. 15 a 35, 

vencidas em 15/10/2015 até 15/06/2017, respectivamente, em relação ao 

débito da parcela de n. 14 vencida em 15/09/2015, paga efetiva e 

diretamente ao requerido conforme comprovado às fls. 25, declaro 

quitadas as mencionadas parcelas de n. 14 a 35, logo, resolvo o processo 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Traga ainda 

o Banco requerido, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado 

ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do Banco requerido, para a devida baixa do saldo 

devedor da requerente e quitação do débito referente às parcelas 

depositadas nestes autos com vencimento em 15/10/2015 a 15/06/2017 

(parcelas de n. 15 até n. 35).Condeno o Banco requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

atualizado.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P.R.I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 320198 Nr: 22332-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OCTÁVIO BENEDITO VEIGA, CIDÉLIA 

PASSOS VEIGA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - 
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BANCO MÚLTIPLO, BANCO REAL S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, 

BIC BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM NICOLA SADDI BECKER - 

OAB:1755/MT, MIRIANE SADDI BECKER - OAB:9997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, WILSON SALES 

BELCHIOR - OAB:21.150-A OAB/MT

 Vistos etc.

I – Diante dos documentos de fls. 345/357, defiro o pedido de alteração do 

polo ativo, assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como 

no sistema Apolo, fazendo constar como exequente China Construction 

Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A (antigo Banco Industrial e Comercial S/A).

II – No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 340, deve a 

parte requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 323680 Nr: 24521-59.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ROSICLÉR PEREIRA GUIMARÃES, ANISIO 

JOSE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, JOICE BARROS DOS SANTOS - OAB:5924, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes, 

instrumentalizado às fls. 383/393.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo. Assim, arbitro os honorários em favor do patrono do requerido, 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 267950 Nr: 1181-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MENEGALE BRAGA, ESPOLIO ANTONIO 

DE OLIVEIRA MENEGALE, CLÁUDIA AMÉLIA LIMA DE CASTRO PIAZZA, 

FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, DANIELA MENEGALE MOZER 

BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, LAURA PATRÍCIA DOURADO AMORIM - OAB:9.217/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional devidamente sentenciada, fls. 237/253, com 

trânsito em julgado, certidão de fl. 427.

Em fase de cumprimento de sentença, apresentou o banco impugnação, 

tendo os autos sido remetidos à Contadoria, que apurou excesso de 

execução.

Às fls. 493/494 homologou o Juízo o cálculo da Contadoria, reconhecendo 

excesso a ser liberado ao banco. A decisão passou irrecorrida, certidão 

de fl. 498.

À fl. 495 aporta aos autos o cálculo da Contadoria apurando o valor do 

excesso que deve ser restituído ao banco.

Diante do cálculo da Contadoria, e pagamentos efetuados pelo banco, 

tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Após, expeça-se o competente alvará em favor do banco executado, do 

valor depositado na Conta Única, reconhecido como excesso de 

execução, devidamente atualizado, perfazendo o montante de R$ 

13.488,75, na forma indicada pelo banco à fl. 499.

Ao depois, expeça-se o competente alvará em favor da exequente, do 

valor remanescente depositado na Conta Única, na forma indicada na 

petição de fl. 489, com os rendimentos creditados, até zerar a conta 

judicial.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 246207 Nr: 14011-21.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAISA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 

ME, WILSON DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Diante do retorno dos autos sob n. 11257-23.2017 (código n. 1219344) 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proceda a Secretaria o 

translado das cópias da sentença e decisão final do recurso de apelação 

para o presente feito.

II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados:

- Raisa Comércio de Confecções Ltda, CNPJ n. 05.058.170/0001-40;

- Wilson Dias Ferreira, CPF n. 195.924.501-53, fls. 02.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem como, promover ao andamento do feito, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362680 Nr: 32461-41.2008.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE LUIZ SARTORI - 

OAB:3.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 121, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386574 Nr: 22355-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES - ME, 

EMANUELLE ADRIANE RODRIGUES PERES, MARCELO ALEXANDER 

CARVALHO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Ainda que o Código de Processo Civil em seu art. 139, IV confira ao 

magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”, entendo que o pleito de fls. 72/74 não 

proporcionará proveito direto para a presente causa.

 O art. 8º do CPC disciplina in verbis “ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência.”.

Diante disso, indefiro os pedidos de apreensão da carteira nacional de 

habilitação e do passaporte, além do bloqueio dos cartões de crédito em 

nome dos executados, vindo às fls. 72/74.

II – Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não dos 

bloqueios efetuados nos veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 

65, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente 

de tal bloqueio/penhora.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390055 Nr: 25474-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Tarcisio Almeida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS NEVES 

RIBEIRO - OAB:12560

 Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito 

os mesmos, mantendo inalterada a decisão proferida às fls. 

120/122.Aguarde-se o decurso de prazo, após certifique-se.Intimem-se as 

partes. II – Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de 

instrumento de nº 1010904-21.2019.8.11.0000.Após, voltem-me os autos 

em conclusão.Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 288899 Nr: 9402-58.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FEITOSA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, VANESSA FERREIRA DE ALMEIDA - OAB:15234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos da exequente de fls. 114/116.

Assim, expeçam-se os alvarás em favor da exequente e patrona, do 

montante depositado na Conta Única, com os rendimentos creditados, na 

forma indicada às fls. 115/116, nas contas bancárias ali indicadas.

 Bem ainda, oficie-se ao MTPREV – Mato Grosso Previdência, estabelecido 

no endereço indicado à fl. 103, determinando o bloqueio mensal de 30% 

(trinta por cento) do salário líquido do servidor Antônio Feitosa de Freitas, 

aposentado, inscrito no CPF sob n. 028.020.661-53, até atingir o débito 

exequendo (R$ 5.165,49). E posterior transferência dos valores para a 

Conta Única do Poder Judiciário de Mato Grosso (Banco do Brasil, agência 

3834). Determino ainda que procedendo aos bloqueios, seja encaminhado 

ofício com prestação de contas dos referidos valores a fim de proceder a 

vinculação junto ao Departamento de Depósitos Judiciais, nestes autos.

Cumprida a determinação acima, voltem-me os autos em conclusão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 49831 Nr: 8748-37.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELVÉCIO EZEQUIAS RODRIGUES, MIRNA DE 

CLEIDE MORENO RODRIGUES, ELIAS ANTONIO RODRIGUES, SHYRLEI 

SIMONE RODRIGUES, MERCANTIL INDUSTRIAL DE ALIMENTOS VITORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944/MT

 Vistos etc.

I – Desentranhem-se os documentos de fls. 298 e 299, tendo em vista 

serem estranhos ao processo, entregando-os aos subscritores.

II – Compulsando os autos verifico a ausência de informação da devolução 

da carta precatória, consoante ofício sob n. 177/2013 às fls. 305, diante 
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disso, oficie-se novamente à Comarca de Várzea Grande-MT, solicitando 

a devolução da referida carta precatória distribuída em 13/02/2004 (autos 

123/2004) para Vara Especializada da Infância e Juventude e de Cartas 

Precatórias, bem ainda, solicitando informações sobre os valores 

auferidos na venda judicial dos imóveis descritos na decisão de fls. 

293/295, com urgência.

III – Intime-se o exequente e seu patrono via imprensa para manifestar 

sobre a petição de fls. 398/400, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez dias).

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94193 Nr: 215-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A ( EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GONDIN DOS SANTOS, 

FRANCISCA BORGES MONTEIRO GONDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO 

FERREIRA - OAB:4507 - MT, MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA BRITO - 

OAB:11915-B, TULIO FERNANDO FANAIA TEIXEIRA - OAB:2455/MT

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento de 

nº1005602-45.2018.8.11.0000, acolhendo o E. Tribunal de Justiça os 

embargos declaratórios, afastando a impenhorabilidade, uma vez que o 

bem foi dado em garantia pelos próprios devedores, oficie-se ao Cartório 

restabelecendo a averbação de penhora constante da matrícula de nº 

27.604, encaminhando-se cópia dos documentos necessários, ficando o 

exequente responsável pelo recolhimento de eventuais emolumentos.

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81161 Nr: 10837-14.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA MARIA FURIA VIANA, Mauro Antonio 

de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ANDRÉ FÚRIA VIANNA - 

OAB:7433/MT, LEVY FREIRE VIANNA JUNIOR - OAB:55794/SP, VOLNEI 

DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 (...) Sabe-se que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

no caso, a fim de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, o 

credor deveria ser intimado para conforme o contido no REsp 1340553, 

manifestar-se acerca do decurso do prazo de prescrição intercorrente, 

com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente 

tomar ciência do decurso do prazo.Todavia, apesar do arquivamento do 

feito, por prazo maior que o dobro do prescricional, o credor não foi 

intimado para manifestar-se sobre a prescrição.Assim, diante dos 

argumentos da embargante, verifico que não objetiva o aclaramento da 

decisão, para sanar contradição, mas apenas e tão somente a 

rediscussão da matéria, com a reforma da decisão.Entendo que o objetivo 

dos embargos declaratórios não é esse!Com efeito, a modificação do 

conteúdo da decisão é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Desta forma, deveria a modificação da 

decisão ser obtida pela embargante através do recurso cabível.Assim, os 

argumentos não merecem guarida.Com essas considerações, conheço do 

embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se.Após, 

certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 110597 Nr: 1768-50.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDORA ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA ROSICLÉR PEREIRA GUIMARÃES, 

ANISIO JOSE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Vistos etc.

Diante do acordo firmado entre as partes, cópia de fls. 180/185, homologo 

por sentença o acordo celebrado entre as partes, em consequência, julgo 

e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada no 

acordo. Assim, arbitro os honorários em favor do patrono do requerido, 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 205209 Nr: 18733-35.2005.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPARO SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS 

- OAB:5968/MT, FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Diante do acórdão de fls. 387/393, foi anulada a sentença de fls. 

332/337, e, apesar de devidamente intimadas as partes a se manifestarem 

quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, se manteve silente o Banco requerente, conforme certidão de fls. 

399.

Assim sendo, determino ao Banco requerente que traga aos autos o 

contrato que originou o termo de confissão da dívida, os extratos da conta 

corrente da requerida de n. 852.979-1, agência 0159, junto ao Banco BCN 

requerente, desde o momento em que o crédito foi disponibilizado até a 

data da propositura da ação (04/03/2005), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de incorrer no crime de desobediência à ordem judicial, tendo em 

vista as determinações anteriores já descumpridas pelo mesmo (fls. 264, 

308 e 314).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2006 de 2237



Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129548 Nr: 22841-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE DE FÁTIMA MONTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Indefiro o pedido do exequente de fls. 66/69. (...) Desta forma, 

são impenhoráveis os valores vertidos ao fundo de previdência privada 

pela parte executada, em virtude da sua natureza alimentar, pois servem 

para a formação de reserva matemática destinada ao futuro pagamento de 

aposentadoria complementar privada. (...) Assim, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.Após, voltem-me os 

autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 962395 Nr: 5870-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE FIGUEIREDO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO C N 

RIBEIRO - OAB:15.445, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento da 

decisão de fl. 49. Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 824365 Nr: 30427-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE ALEXANDRE 

GUTIERRES - OAB:237773/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Lavre-se o termo de conversão do arresto dos imóveis matriculados 

sob nº 43.439, 43.40 e 43.441 do Cartório do 3º Ofício de Registro de 

Imóveis desta Capital, realizado às fls. 121, em penhora.

Em ato contínuo, intime-se o exequente para providenciar o recolhimento 

do depósito da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel, descrito às fls. 121.

 Vindo o laudo, sobre este se manifestem as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal às fls. 

290, para localização de bens dos executados:

- RMA Agropecuária Ltda – CNPJ nº 09.268.250/0001-81.

- Carlos Alberto Elias Junior – CPF nº 483.551.191-34.

III – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

IV – Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem 

ainda, trazer aos autos o valor atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831190 Nr: 36872-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUNIOCHI NOMURA & CIA LTDA ME, ELZA 

LIYOKO UMINO KUNIOCHI, MARIO AKIO KUNIOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a certidão acostada pelo exequente à fls. 115/117 não 

está atualizada, datada de junho/2016, intime-se o banco exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos certidão de inteiro teor 

atualizada do imóvel que pretende penhorar, matrícula de nº 34.835.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952969 Nr: 1472-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RAMOS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 76/77, desentranhe-se o mandado de penhora, 

avaliação e remoção do veículo indicado às fls. 76, para cumprimento no 

endereço da folha supracitada, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 938693 Nr: 53990-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAIR JESUS BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2007 de 2237



FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos do requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência.Condeno 

o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, 

nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 855326 Nr: 57788-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA UZE LTDA - EPP, AUGUSTO 

CESAR MENEZES E SILVA, JULIANO MENEZES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado às fls. 110.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intimem-se os executados, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, §2º, II do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1060033 Nr: 51090-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. FARES COMERCIO, AZIZE FARES FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o banco exequente sequer manuseou 

os autos, uma vez que não se manifestou sobre os valores depositados 

nos autos, fl. 67.

Assim, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 

485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804021 Nr: 10480-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743314 Nr: 40268-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - 

LTDA, MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos de terceiro apensos 

(Feito nº 5870-95.2015 – código: 962395). Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796058 Nr: 2402-94.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA KOVALSKI DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO S/A, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DAYCOVAL 

S/A, BANCO SEMEAR S/A, BANCO SANTANDER/ REAL S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 
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RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, EUGENIO COSTA 

FERREIRA DE MELO - OAB:103082 MG, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96.864/MG, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A, NELSON WILLIANS 

FRATONI RODRIGUES - OAB:11065-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 (...) Com efeito, a modificação do conteúdo da sentença é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Desta forma, deveria a modificação da setença ser obtida pela 

embargante através do recurso cabível.Assim, os argumentos não 

merecem guarida.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se.Após, certifique-se.II – Recebo 

o recurso de apelação apresentado pelo banco requerido, de fls. 

664/670.III – Intime-se a requerente para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.Após, subam os autos à egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 701215 Nr: 35837-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA VISTA ALEGRE LTDA, BIANCA 

BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Ainda que o Código de Processo Civil em seu art. 139, IV confira ao 

magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”, entendo que o pleito de fls. 159 não proporcionará 

proveito direto para a presente causa.

 O art. 8º do CPC disciplina in verbis “ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência.”.

Diante disso, indefiro os pedidos de apreensão da carteira nacional de 

habilitação e do passaporte, além do bloqueio dos cartões de crédito em 

nome dos executados, vindo às fls. 159.

II – Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não do 

bloqueio efetuado no veículo localizado via Sistema Renajud às fls. 153, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tal 

bloqueio/penhora.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 704474 Nr: 39173-76.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THOMAZ HENRIQUE DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 304, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765161 Nr: 17849-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M ROMERO ME, DANIEL MORALES ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO 

- OAB:15.886/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de liberação de valores localizados na conta bancária 

do executado Daniel Morales Romero, após penhora online, via sistema 

Bacen/Jud, fls. 560/562. Com efeito, o referido valor foi localizado, todavia, 

por se tratar de quantia ínfima perante o valor do débito, foi determinado o 

desbloqueio do valor.

Assim, inexistem valores depositados na Conta Única que possibilitaria a 

liberação, via alvará.

II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados:

- D. M, Romero ME (Morales Presentes) CNPJ nº 26.573.527/0001-07;

- Daniel Morales Romero, CPF n° 181.282.701-68,

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem como, promover ao andamento do feito, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785686 Nr: 39555-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TADEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado em fase de 

cumprimento de sentença, fls. 101.

O Banco executado comparece espontaneamente aos autos 

comprovando o pagamento da condenação em relação aos honorários 
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advocatícios, consoante fls. 54/55.

Alvará judicial expedido em favor do representante da parte autora às 

fls.103.

 A parte exequente comparece aos autos pleiteando pelo cumprimento de 

sentença em relação ao débito principal, apresentando o cálculo débito 

atualizado, consoante fls. 95.

Em decisão proferida às fls. 101, o Juízo promoveu a intimação do 

executado para cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.

 O Banco executado compareceu aos autos informando o pagamento da 

condenação, fls. 105/106.

A parte exequente postulou concordando com o valor depositado, 

requerendo pela expedição de alvará, consoante fls. 108.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do exequente, consoante dados 

informados às fls. 108.

Ante o cumprimento da integral da obrigação, julgo e declaro extinto o 

processo em fase de cumprimento de sentença, na forma da previsão 

contida no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782859 Nr: 36531-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOSOLO LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, EDMILSON GONÇALVES DE SOUZA, AMADEU BERTOLUSSO 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 47.325, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19339/A, MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391, JUNIO CESAR NORONHA - OAB:15.391, ROSÂNGELA 

FERREIRA - OAB:OAB/SC 4062

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 323 e realizo a restrição de circulação dos bens, 

junto ao sistema Reanjud, seguindo os comprovantes anexos.

II – Mais uma vez, por não constar nos autos resposta ao ofício enviado 

anteriormente (fls. 314), e pelo constante às fls. 203/204 e 305/306, 

DETERMINO o encaminhamento de cópia destas e deste despacho à 

OAB/MT, para as medidas administrativas cabíveis, ante o comportamento 

do Advogado Dr. Jair Demétrio – OAB/MT 15.904, mais uma vez nesta 

demanda, também diante do contido em decisão de fls. 266 e 313.

III – Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 811072 Nr: 17573-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTV CONSERTOS E COMÉRCIO DE 

TELEVISORES LTDA, JAYME MARTIMIANO JUNIOR, ROBSON TADEU DIAS 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destaco, pretende o banco embargante a reapreciação dos autos, 

conforme fundamento da sentença, ressalto que é matéria já abordada e 

esgotada na sentença guerreada.Reafirmo, a modificação do seu 

conteúdo é processualmente impossível, visto que já devidamente atingida 

pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, devendo ser combatida através do recurso cabível.Com essas 

considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se.Após, certifique-se.Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446536 Nr: 20824-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A, CRÉDITO, INVESTIMENTO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO TRINDADE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 OAB/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente de fl. 114. E para tanto, expeça-se alvará 

em favor do exequente, do valor depositado na Conta Única, na forma 

indicada na petição à fl. 114, com os rendimentos creditados, até zerar a 

conta judicial.

Após, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763852 Nr: 16458-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.L. ESCOLA DE PREPARAÇÃO DE ATLETAS 

E ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, LERIVOM PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837890 Nr: 42621-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1063725 Nr: 52633-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766873 Nr: 19664-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte executada da decisão de fls 102 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: ``I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

fl. 94.

Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no 

sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, tendo como 

exequente: Anderson Krenzlin Boll e como executado: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, na forma 

indicada no artigo 513, §2º, I do Código de Processo Civil, nos termos do 

artigo 523 do citado Código.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

IV – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996739 Nr: 22053-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE COSTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de citação formalizada nestes autos, e 

a parte Executada não opôs Embargos e nem comprovou o pagamento do 

débito exequendo.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para, no prazo legal, 

indicar bens do devedor passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390124 Nr: 25864-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls 245/247 

consubstanciados na quantia de R$ 4.200,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 91431 Nr: 8473-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORTÉA CONSTRUÇÕES LTDA., HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁTILA MONTEIRO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALGARANHÃES 

ANTUNES - OAB:6438 MS, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, TATIANA ALBUQUERQUE CORREA KESROUANI - 

OAB:5758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT, JUSCELINO RODRIGUES - OAB:4.340-B
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 Vistos e etc...

01- Face ao AI interposto nestes autos, mantenho a decisão pelos seus 

próprios fundamentos.

02-- Cumpra-ase a decisão do Relator.

03- Informe-se ao Egrégio TJ.

04- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768835 Nr: 21758-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3677-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o executado comprovar nos 

autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou 

ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos 

termos do art.854 §3ª II do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373277 Nr: 9766-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:33.237, PAULO 

JOSÉ CRAVO SOSTER - OAB:61.362, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 127.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 724591 Nr: 20261-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE M.T. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS VANIN - OAB:10026, 

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5967/MT, RUY DE SOUZA 

GONÇALVES - OAB:12133/MT, VANESSA TOMAZETI CARRARA DE 

FIGUEIREDO - OAB:4653/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 
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III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 791516 Nr: 45597-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA RIBEIRO PINTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA LIMA BUENO - 

OAB:20806/O

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792832 Nr: 46921-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DE 

BARROS MONTEIRO - OAB:, MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - 

OAB:24650/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados Maria Rosa Anacleto da Silva – 24.650 OAB/MT e 

Alexandre Augusto de Barros Monteiro – 25.134 OAB/MT para que 

regularizem as suas representações processuais, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de serem desconsiderados e suas petições 

desentranhadas dos autos, tendo em vista que não há procuração ou 

substabelecimento das partes Kanzen Viagens e Turismo Ltda - ME e 

Glicério Monteiro Neto lhes outorgando poderes nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 803778 Nr: 10233-96.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A, POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB:56.630 

RS, PIERRE TRAMONTINI - OAB:16.231

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 761726 Nr: 14215-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

OAB:OAB/MT 18.216, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.
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Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 716405 Nr: 10399-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNAN ESCUDEIRO 

GUTIERREZ - OAB:4344-A, RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT, WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - OAB:7503-B

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.
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Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 178204 Nr: 25611-10.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ECÔNOMICO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIL DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA ANGÉLICA ARRUDA 

GONÇALVES - OAB:9802/MT

 Vistos etc.

Na esteira de entendimento pacificado no STJ, a reiteração de pedidos de 

penhora online é possível, mas desde que demonstrada a alteração da 

situação financeira da parte executada, obedecendo-se o princípio da 

razoabilidade.

In casu, já houve outras tentativas de penhora online sem sucesso, e a 

parte credora não demonstrou alteração patrimonial do devedor, para 

justificar novo acionamento do aparato judicial para dar efetividade á 

constrição de bens ou valores.

A renovação da tentativa de constrição via sistema BacenJud deve ser 

feita de forma criteriosa e com razoabilidade, máximo no caso dos autos, 

que se trata de processo antigo, com diligências já realizadas e 

infrutíferas, que se vem reiterando ao longo dos anos sem resultado 

algum.

Assim sendo, tem-se por evidente que a utilização do BacenJud como 

reiteração da diligência deve obedecer critério de razoabilidade, 

inexistindo obrigatoriedade por parte do Poder Judiciário para, 

rotineiramente, consultar o referido programa informatizado na busca de 

existência de saldo para realizar a constrição, que já foi infrutífera outras 

vezes e que a parte sequer demonstra que diligenciou no sentido se se 

conseguir aferir a real condição econômica atual do devedor e sua 

mudança de status.

Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que 

se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação 

patrimonial do executado, para justificar a movimentação do aparato 

judicial visando a constrição de bens do devedor haja vista a existência de 

milhares de processos no mesma situação nesta Vara, em que não se 

localizam bens, não se demonstra a mudança da condição patrimonial do 

devedor, e apenas se requer rotineiramente a renovação da medida, em 

todos aqueles processos, em detrimento de tempo precioso e esforço de 

servidores, que poderiam estar sendo utilizados para a finalização de 

outras demandas.

Observe-se que não há óbice à reiteração de pedidos de penhora online, 

mas quando o resultado destes sempre e sempre é infrutífero, e a parte 

não demonstra a mudança na condição econômica do devedor para 

justificar a continuidade das reiterações inúteis, aí sim a ofensa ao 

princípio da razoabilidade transparece com toda a sua força, não 

permitindo a movimentação inócua da máquina judiciária, até mesmo 

porque a parte também deve fazer o que lhe cabe, e diligenciar por sua 

conta própria para localizar bens do devedor.

Portanto, a análise da reiteração do pedido de penhora pelo Sistema 

BacenJud deve ter o seu deferimento condicionado à análise das 

particularidades do caso concreto.

A propósito, a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO 

DE PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACEN JUD. HIPÓTESE EM QUE 

TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE 

RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA 

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULAS 7 E 83 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA ESTADUAL DESPROVIDO. 1. 

Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do 

pedido de penhora via sistema Bacen Jud, desde que observado o 

princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp 

1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 4.2.2011; REsp. 

1.267.374/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.02.2012. 

[...] 4. Agravo Regimental do ESTADO DO ACRE desprovido." (AgRg no 

AREsp 183264/AC - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL 2012/0109436-0 Relator (a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA: Data do Julgamento: 

13/11/2012).

Desta forma, e comprovado que a parte não envidou todos os esforços no 

intuito de localizar bens hábeis à satisfação do débito e também não 

demonstrou nenhuma alteração da situação econômica da parte 

executada, a justificar a realização de nova tentativa de penhora on line, o 

pedido deve ser indeferido.

Remeta-se o processo ao arquivo provisório, com fulcro no art. 921, inciso 

III, do CPC.

A execução ficará suspensa por um ano (art. 921, § 1º, do CPC), a partir 

do qual automaticamente começará a correr a prescrição intercorrente, 

independentemente de novo despacho, a não ser que a parte se 

manifeste expressamente, após o período de um ano, demonstrando 

alteração da situação econômica do devedor a permitir nova tentativa de 

penhora online, ou indicando bens à penhora.

Enunciado nº 195 do FPPC (Fórum Permanente de Processualistas Civis): 

“O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º, tem início 

automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de 

que trata o seu § 1º).”.

Int.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 337275 Nr: 8054-68.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SILVA, ANA CRISTINA CURY ARANTES, 

DEOLINDO BENEDITO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, ELISANDRO NUNES BUENO - OAB:OAB/MT 10.833, 

ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA SILVA - OAB:14520/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B/MT, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

I – Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

arguição do requerido de litispendência quanto ao requerente Deolindo 

Benedito Pereira, às fls. 82/183.

II – No prazo de 15 (quinze) dias, deve a parte requerente verificar e 

manifestar seu interesse em aderir ao acordo realizado no Supremo 

Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 363142 Nr: 32801-82.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASCO ROIZ PALMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIC BANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - OAB:11.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 Vistos etc.

I – Diante dos documentos de fls. 159/171, defiro o pedido de alteração do 

polo ativo, assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como 

no sistema Apolo, fazendo constar como exequente China Construction 

Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A (antigo Banco Industrial e Comercial S/A).

II – No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 157, deve a 

parte requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 340399 Nr: 10759-39.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENNA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. Em face do exposto, reconheço a ocorrência da 

prescrição do título por ausência de citação válida da requerida no prazo 

da prescrição, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo com 

fulcro no artigo 487, II, do CPC.Condeno o banco requerente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído ao requerido nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 920858 Nr: 43972-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY ANDERSON ATAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Diante da inércia do executado, aliado ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora 

para garantir a execução.

Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, 

defiro o pedido de penhora online constante da petição de fl. 84 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado.

E para tanto, procedo ao bloqueio de valores, via sistema BacenJud, na 

quantia do débito, R$ 19.125,69 (dezenove mil cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Roney Anderson Ataíde – 

CPF nº 704.316.311-07 e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.

 Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796642 Nr: 2997-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. C. PACHECO FILHO LTDA -ME, JEISIMAR 

JANE CAMARÃO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da inércia das executadas, apesar de devidamente 

citadas para pagamento do débito, bem ainda, aliado ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante da petição de fls. 84/85 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado.E para tanto, procedo ao bloqueio de valores, via sistema 

BacenJud, na quantia do débito, R$ 36.141,85 (trinta e seis mil cento e 

quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes às executadas (...) 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se as executadas, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 
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10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831430 Nr: 37105-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento 

de nº 1012932-59.2019.8.11.0000.

Após, voltem-me os autos em conclusão, para análise do pedido de fl. 

223.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1388018 Nr: 6023-89.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY ANDERSON ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 Vistos etc.

Intime-se o embargante para manifestar-se acerca da impugnação aos 

embargos à execução apresentado pelo banco às fls. 11/20, no prazo 

legal.

Após, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 18973 Nr: 11306-26.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990, RODRIGO ALVES DA SILVA - OAB:11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPÍNOLA - OAB:2540, FABÍOLA CASTILHO SOFFER - OAB:8638, 

FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - OAB:9494, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7097, JOSE Nilson - OAB:9320, KÉZIA 

GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8370, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, SILMA CARDOSO - 

OAB:9068

 (...) Ademais, diante dos argumentos da embargante, verifico que não 

objetiva o aclaramento do despacho, para sanar qualquer erro, mas 

apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a reforma do 

referido despacho.Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não 

é esse!Com efeito, a modificação do conteúdo do despacho é 

processualmente impossível, visto que já devidamente atingida pela 

preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida.Desta forma, deveria a modificação do despacho ser obtido pela 

embargante através do recurso cabível.Assim, os argumentos não 

merecem guarida.Com essas considerações, conheço do embargos 

d e c l a r a t ó r i o s  e  r e j e i t o  o s  m e s m o s . I n t i m e - s e . A p ó s , 

certifique-se.Aguarde-se na forma determinada na decisão de fl. 

1053.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 725581 Nr: 21315-95.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:MT/ 17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/MT

 Vistos etc.

No prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão de fls. 71, deve a parte 

requerente verificar e manifestar seu interesse em aderir ao acordo 

realizado no Supremo Tribunal Federal, devendo aderir ao pacto, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) meses fixados pelo STF.

Ressalto que a adesão é voluntária e deve ser realizada através da 

plataforma eletrônica criada especificamente para processar as referidas 

adesões ao acordo intermediado pela Advocacia Geral da União (AGU) e 

devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, para 

aderir ao mesmo, faz-se necessário acessar a plataforma eletrônica, criar 

um login com o número do CPF, e-mail e senha, devendo o requerente ou 

seu douto patrono consultar: https://www.pagamentodapoupanca.com.br.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1163885 Nr: 37495-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Vistos etc.

Não obstante a discordância do requerido no tocante ao valor dos 

honorários periciais, em vista da manifestação do Perito de fls. 175/177, 

homologo, para que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários 

do perito vinda às fls. 166/169 e 175/177 de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

cujo “quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do 
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trabalho a ser desenvolvido.

Desta feita, intimem-se o requerido para providenciar o recolhimento dos 

honorários do perito, pois este quem a pleiteou às fls. 158, conforme artigo 

95, caput, do CPC, possibilitando a realização da perícia, tendo em vista 

que a inversão do ônus da prova não implica na inversão do ônus 

financeiro, nem mesmo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776136 Nr: 29427-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERLY ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito devidamente 

sentenciada, com trânsito em julgado, em fase de cumprimento de 

sentença.

Diante da discordância da exequente com o pagamento efetuado pelo 

banco, deferiu o Juízo o pedido de penhora online, decisão de fl. 341.

À fl. 345 compareceu o banco executado, concordando com a penhora 

realizada.

Diante da concordância do banco, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Expeça-se alvará do montante depositado pelo banco, em favor da 

exequente, na forma indicada no item I da decisão de fl. 341.

Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a estes 

autos do montante penhorado à fl. 344, encaminhando-se cópia do 

referido documento.

Após, expeça-se o competente alvará em favor da exequente, do valor 

depositado na Conta Única, na forma indicada à fl. 348, a fim de zerar a 

conta judicial.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826011 Nr: 31969-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1. Apesar de entender correta a Sentença proferida às fls. 67/69, 

diante do acórdão monocrático de fls. 82/84 que a anulou, dá-se o regular 

prosseguimento ao feito. (...) A conversão da presente busca e 

apreensão em ação de execução baseia-se nos requisitos do art. 784, 

inciso III, do CPC.Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição.3. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

35.775,46 (...) – constante de fls. 88 em 03 (três) dias, consoante se 

depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo 

constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC.4. Não havendo 

pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder à 

avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos 

moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.5. 

Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 

03), e que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

§1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.7. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 35.775,46, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.8. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado.Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1011712 Nr: 28304-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALONSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, de consequência:1. 

Afasto os pleitos do requerente no tocante a capitalização de juros;2. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade, 

bem como mantenho a contratação das Tarifas de Avaliação de Bem e de 

Gravame Eletrônico;3. Declaro a nulidade da cobrança das despesas de 

serviços de terceiros, no valor de R$ 1.394,00 (um mil, trezentos e 

noventa e quatro reais), e promotora de vendas, no valor de R$ 181,00 

(cento e oitenta e um reais), em vista da abusividade destas, devendo as 

referidas taxas serem restituídas ao requerente, na forma simples, 

acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, 

ou seja, 15/05/2009 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação;4. 

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a 

favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Considerando 

que o requerente decaiu em parte mínima de seus pedidos, condeno o 

Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa atualizado.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1048406 Nr: 45681-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON MONGE TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em ¬que 

a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto 

de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 3º, VIII, do 

Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição do título, por ausência de execução da liminar e 

citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído ao requerido nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111410 Nr: 15271-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANE SOUZA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:OAB/MT 

17981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 92.279,23 (noventa e dois 

mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) – constante 

de fls. 68/69 em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC.3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil.4. Fixo desde 

já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e que 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil.5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça.6. Proceda-se à alteração do valor dado à 

causa no sistema Apolo, bem como na capa dos autos, para constar o 

valor de R$ 92.279,23, e intime-se o exequente comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento.7. 

Intime-se também o exequente para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 257694 Nr: 20423-65.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELYSSA CAETANO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL 

TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAJILA PRISCILA FARARHAT 

- OAB:6770/MT, SILVIO QUEIROZ TELES - OAB:10440/MT

 Vistos etc.

I – Expeça-se o alvará judicial para levantamento da quantia penhorada 

nestes autos em favor do patrono do exequente, devendo ser transferido 

na conta e agência indicada às fls. 178, para abatimento da dívida.

II – Defiro o pedido de fls. 174, intime-se o exequente para manifestar 

quanto à desistência ou não do bloqueio efetuado no veículo localizado via 

Sistema Renajud às fls. 115, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser 

considerado desistente de tal bloqueio/penhora.

III – Indefiro o pedido de item 4, às fls. 178. Com efeito, este Juízo ainda 

não possui convênio com o sistema que permite a inserção do nome da 

executada em cadastro de inadimplentes.

IV – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal às 

fls. 178, para localização de bens da executada:

 - Melyssa Caetano Cardoso, CPF n. 630.612.361-04.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, bem ainda, para dar 

andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122681 Nr: 19910-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que o exequente por diversas vezes 

promoveu a tentativa de intimação da executada, todavia, antes de 

analisar o pedido de fls. 129/130, proceda novamente a Secretaria à 

intimação da executada por meio de carta (via postal com AR), para 

cumprimento no endereço residencial indicado no contrato de fls. 27v, 

(Rua Neblina, Bairro Planalto, n. 169, CEP: 78058-664, Cuiabá-MT), no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Aguarde-se o retorno do aviso de recebimento.

II – Posteriormente, certifique o necessário e voltem os autos em 

conclusão.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 389418 Nr: 24795-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W CAETANO DE BRITO - ME, WERLEY 

CAETANO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos 

executados:

- W. Caetano de Brito - ME, CNPJ n° 07.202.817/0001-91;

- Werley Caetano de Brito, CPF n° 874.942.721-00.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema Renajud, bem como, promover ao andamento do feito, 

no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463405 Nr: 31693-47.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEÃO RIBEIRO, REGINA CÉLIA MÔNACO 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6571/mt

 Vistos etc.

Intime-se o perito nomeado José Eduardo de Oliveira Netto, no endereço 

indicado às fls. 168, para manifestar sobre a petição de fls. 173/174, 

acerca da discordância da parte autora da proposta de honorários por ele 

apresentada.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800105 Nr: 6528-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia dos executados, que apesar de citados por 

edital, decisão de fls. 195, comprovação de publicação de fls. 199/200, 

não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à penhora, certidão de fls. 

201.Tendo-lhes sido nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da 

Defensoria Pública militante no Foro local, decisão de fls. 205, este 

compareceu às fls. 206, apresentando negativa geral, informando que não 

se verifica vício evidente no contrato firmado entre as partes, 

apresentando o débito atualizado da dívida.Bem ainda, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, 

do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução.Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de fls. 213/214, do exequente HSBC BANK 

Brasil S/A – Banco Múltiplo, CNPJ n° 01.701.201/0001-89 e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

julho/2019 - R$ 2.133.871,71 (dois milhões cento e trinta e três mil 

oitocentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: RMA Agropecuária Ltda (Marca Agropecuária) - CNPJ 

09.268.250/0001-81, Carlos Alberto Elias Junior – CPF n° 483.551.191-34, 

Carlos Elias Participações S/A – CNPJ n° 11.230.614/0001-86 e Fernanda 

Costa Marques Saldanha Elias - CPF nº. 531.198.351-53, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT(...) indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se os necessários. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 727726 Nr: 23616-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CASTILHO ROCKENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 Vistos etc.

Os executados foram devidamente intimados para pagamento das custas 

e taxas judiciais, consoante fls. 415/416.

O executado Banco Bradesco S/A compareceu às fls. 489/490, 

comprovando o pagamento integral das custas finais.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 413, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 173196 Nr: 21780-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A. SECURATIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VERSÁTIL E COMÉRCIO LTDA, 

WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA, MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial proposta 

por Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros S/A em face de 

Distribuidora Versátil e Comércio Ltda ME, Wellington Carvalho de Oliveira, 

Meirediana Dias de Oliveira.

A ação foi distribuída em 15/09/2004 e a decisão inicial proferida em 

17/09/2004.

Os executados foram devidamente citados via edital, ficando a Defensoria 
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Pública nomeada Curadora Especial.

Diante da manifestação das partes às fls. 141 e 143, defiro o pedido do 

exequente às fls. 139, para emissão da certidão de crédito em relação ao 

crédito a que faz jus perante os executados, débito atualizado às fls. 

137/138.

Em face do exposto, JULGO EXTINTO o presente processo EXECUTIVO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do 

CPC/2015 e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, devendo 

incidir todas as orientações alí previstas.

Consigno que a parte exequente poderá requerer a retomada da 

execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de 

Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do 

devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a 

providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão.

 Transitada em julgado, os autos deverão ser enviados ao Cartório 

Contador/Distribuidor para os fins previstos no Art. 3º do referido 

provimento.

Inexistindo ulteriores deliberações, promova-se o arquivamento definitivo 

dos autos, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa ao devedor 

até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo (art. 7º, 

p.u. do Provimento 84/2014-CGJ).

P. I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 116673 Nr: 5985-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:OAB/MT 13.460-B, STEVE DE PAULA E SILVA - OAB:91671/SP

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de fls. 136. Com efeito, verifico que exequente não 

manuseou os autos, posto que os imóveis penhorados foram nomeados 

pelo executado às fls. 23/24 e 27/31, com termo de penhora às fls. 55 e 

cópia da carta precatória de avaliação e venda dos imóveis às fls. 

115/124, que restaram infrutíferas.

II – Intime-se a parte autora e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1045792 Nr: 44281-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CERQUEIRA E SILVA ME, EDUARDO 

CERQUEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Compulsando os autos, verifico que os requeridos foram 

regularmente citados por Oficial de Justiça nos termos da certidão de fls. 

28, não apresentaram defesa, configurando sua revelia.Proferida 

sentença às fls. 33.Após o trânsito em julgado de fls. 41, foi iniciado o 

Cumprimento de Sentença, fls. 43.Foi realizada a intimação dos 

executados pelo correio, via carta de intimação, que verifico trata-se 

exatamente do endereço constante do contrato firmado entre as partes às 

fls. 17 – item 3, retornando com motivo de mudou-se, consoante aviso de 

recebimento de fls. 51/52.Assim sendo, verifica-se que a carta de 

intimação foi regularmente endereçada ao endereço informado pelos 

executados. Diante disso, considero os executados intimados do aviso de 

recebimento de fls. 51/52, nos termos do art. 274, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Portanto, certifique a Sra. Gestora acerca do 

decurso de prazo da decisão de cumprimento de sentença proferida às 

fls. 43, com urgência.Vejamos a seguinte jurisprudência: (...)Se o réu é 

citado pessoalmente no processo de conhecimento, deixando fluir in albis 

o prazo para resposta, tornando-se revel e nem mesmo junta procuração 

constituindo advogado para acompanhar o feito, é válida a intimação para 

cumprimento de sentença que se faz por ofício, com A.R., dirigida ao 

endereço onde o réu foi citado pessoalmente, mesmo que ali não 

encontrado por ter se mudado de local, eis que era seu o dever de 

comunicar a alteração de endereço, em juízo, na forma do previsto no 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, principalmente diante do fato de que 

essa intimação se fez pela modalidade prevista no artigo 513, § 2º, II, 

também do CPC. Recurso conhecido e provido. (...) II – Após, intime-se o 

exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado, nos termos 

da decisão de fls. 43, a fim de que o Juízo possa analisar o pedido de 

penhora online na conta dos executados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82840 Nr: 4334-79.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AUTOLATINA S/A - DIVISÃO FORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARENO NATAL MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora do retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo de 05, 

sob pena de arquivamento dos autos no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010478 Nr: 27778-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE LOPES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 11/11/2019, 

requer de dilação de prazo de 15(quinze)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867897 Nr: 7865-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON JUNIOR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, 

DANIEL NUNES ROMERO - OAB:16.8016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autor do dia 25/10/2019, 

requer de dilação de prazo de 15(quinze)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1119596 Nr: 18572-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RONDON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA - OAB:PE 20.366, MARITZZA FABIANE MARTINEZ - OAB:PE 

711B, MARIZZE FERNANDA MARTINEZ - OAB:PE 25.867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAÚJO - OAB:13.179-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 07/11/2019, 

requer de dilação de prazo de 15(quinze)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10(dez) dias, 

acerca da petição e documentos de fls. 127/137 juntada pelo parte 

requerida, respeitados os prazos do recesso forense, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1131732 Nr: 23757-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 03/12/2019 

requer de dilação de prazo de 05(cinco)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905288 Nr: 33743-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB: 6.070

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 17/10/2019, 

requer de dilação de prazo de 30(trinta)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927856 Nr: 48135-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANSELMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 09/09/2019, 

requer de dilação de prazo de 60(sessenta)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019539 Nr: 31616-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 24/10/2019, 

requer de dilação de prazo de 30(trinta)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 370468 Nr: 7103-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIALDO MATEUS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 07/11/2019, 

requer de dilação de prazo de 20(vinte)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466766 Nr: 33867-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR AUTOMÓVEIS MULTIMARCA LTDA, 

BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICH DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ 

JORDÃO - OAB:OAB/MT 11.657, FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238/MT

 Vistos etc.Trata-se de ação ordinária em fase de cumprimente de 

sentença proposta por José Antônio Mesquita em face de Radar 

Automóveis Multimarcas (Radar Soluções Empresariais Ltda) e Banco 

Itaucard S/A.O executado Banco Itaucard S/A compareceu 

espontaneamente efetuando o pagamento parcial da condenação na 

quantia de R$ 8.162,82, fls. 217/218. Devidamente intimado, o executado 

Radar Automóveis Multimarcas (Radar Soluções Empresariais Ltda) não 

pagou a dívida e compareceu aos autos informando que se encontra em 

recuperação judicial, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, 

postulando pela intimação do credor para habilitação na recuperação e 

desta forma, proceda a sua inclusão no quadro geral de credores.O 

exequente manifestou às fls. 254, pleiteando pela penhora online na conta 

do devedor Banco Itaucard S/A, tendo em vista que os executados são 

devedores solidários responsáveis pelo pagamento do débito integral 

remanescente.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.Assim, diante da condenação solidaria 

dos executados, defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 254 

e 260/263, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em julho/2019 - R$ 10.177,51 (dez mil cento 

e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), pelo não pagamento 

voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: Banco Itaucard S/A, CNPJ nº 

17.192.451/00001-70, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão.(...). Intime-se o executado Banco 

Itaucard S/A, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.(...) Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1073667 Nr: 56935-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RENAULT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES INÁCIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484 -A / M T ,  J O S E  Q U A G L I O T T I  S A L A M O N E  - 

OAB:103.587/OABSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO APARECIDO DE 

OLIVEIRA - OAB:7549/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora do despacho de fls 102, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:``Intime-se o requerente para esclarecer o pedido de fl. 92, bem 

como para trazer aos autos documento hábil à comprovação da cessão 

de crédito informada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.´´

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877462 Nr: 15093-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO SANTOS SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fl 30.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/BANCO REQUERIDO a 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 234057 Nr: 3276-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SUPERMERCADO REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576-O, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:10.931-A/MT

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

371.Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 407/408, do exequente HSBC BANK Brasil S/A, 
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CNPJ n°. 76.543.115/0001-94, e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado em julho/2019 - R$ 500.875,68 

(quinhentos mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos), pelo não pagamento voluntário, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: Senior 

Gurpo Empresaria Ltda, CNPJ nº 04.235.334/0001-03, Ricardo José 

Kulevicz – CPF n° 104.613.029-34, Rosane Aparecida Kuleicz – CPF n° 

604.236.171-68 e Therezinha Sobral Kulevicz – CPF n° 791.260.491-04, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

CPC.(...).Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989977 Nr: 18498-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI, 

OAB/PR 39.274 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1100016 Nr: 10574-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 994626 Nr: 20876-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA LAURA NORBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:24102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 462221 Nr: 30888-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10624. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140705 Nr: 27695-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORRES COMERCIO DE MADEIRAS E 

MATERIAIS, OSVALDO ALVES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10624. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1267305 Nr: 26779-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CELESTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 
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OAB:21358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

15 (quinze) dias quanto a proposta de Honorários periciais de fls. 123/124 

consubstanciados na quantia de R$ 2.500,00 sob pena de concordância 

tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821141 Nr: 27355-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS SANTOS ALVES - 

OAB:17.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a juntada de petição informando a renúncia do patrono as 

fls 263, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar o advogado RUBENS SANTOS ALVES OAB/MT 17.568, para 

que encarte aos autos o cumprimento dos termos do art.112 do CPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias ou manifeste, em igual prazo, quanto ao valores 

depositados de fls 300...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381942 Nr: 17743-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCIR ANGELO OLIANI, GRASSY 

TEREZINHA VELHO OLIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FÁTIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, LAUDEMI MOREIRA 

NOGUEIRA - OAB:4625/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 09/12/2019, 

requer de dilação de prazo de 05(cinco)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731454 Nr: 27583-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAB DE MENESES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CHRISTIANO TREVISAN 

SANZOVO - OAB:47051, SALMA ELIAS EID SERIGATO - OAB:30.998/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 16/10/2019, 

requer de dilação de prazo de 30(trinta)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 961489 Nr: 5446-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos do dia 26/09/2019, 

requer de dilação de prazo de 30(trinta)dias, cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1145775 Nr: 29945-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM APARECIDA R. ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.Diante inércia da executada, que apesar de citada por edital, 

decisão de fls. 41, comprovação de publicação de fls. 45/46, não pagou a 

dívida, nem ofereceu bens à penhora, certidão de fls. 47Tendo-lhe sido 

nomeado Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública 

militante no Foro local, decisão de fls. 48, apresentando negativa 

geral.Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 56/57 do 

exequente Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12, e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em maio/20019 - R$ 118.782,44 (cento e dezoito mil setecentos 

e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Mirian 

Aparecida Ribeiro de Andrade, CPF n. 424.561.261-49, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.Não 
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efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789759 Nr: 43785-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liege Viero Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:217.89, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12911/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora do despacho de fls 152, para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito:``Intime-se o exequente para que traga aos autos documento 

hábil à comprovação da cessão de crédito informada junto às fls. 135/151, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.´´

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802351 Nr: 8814-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores, apesar de devidamente intimado conforme 

certidão do oficial de justiça as fls 148, na forma do artigo 523 do NCPC, 

bem como para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença 

nos termos do art. 525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1158097 Nr: 35113-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. DE OLIVEIRA-ME, CLEBERSON MARINHO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto a certidão de 

Decurso de Prazo de fls 54 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desinteresse na realização do feito e extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763215 Nr: 15782-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10609. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26607 Nr: 5422-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDISNEY GOUVEIA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10609. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226777 Nr: 34051-58.2005.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERGAMASCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10624. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 
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feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16512 Nr: 4824-33.1999.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCIO SIQUARA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, HERMAN BEZERRA VELOSO - OAB:5.259/MT, 

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000/MT, JOÃO 

BARBOSA - OAB:4245 OAB/PE, JORCELINO FERNANDES DA SILVA - 

OAB:142813/SP, SILVONEY BATISTA ANZOLIN - OAB:8122/MT, 

WLAMIR PONCIANO DE JESUS - OAB:6965 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte autora manifestar-se 

requerendo o que de direito, apesar de devidamente intimado via DJE n° 

10624. Desta feita, impulsiono os autos para expedição de documentos a 

fim de intimar a parte autora pessoalmente quanto à inércia deste 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008763 Nr: 27013-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA 

MISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTAK INFORMATICA LTDA ME, KENIA 

DIGLIANNE PAES DE BARROS, DOVANIR CANDIDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 11.383

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

144.Devidamente intimados, os executados não pagaram a dívida e nem 

ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 155 e 157/158, do exequente Banco do Brasil 

S/A, CNPJ n°. 00.000.000/0001-91, e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado em julho/2019 - R$ 

187.765,27 (cento e oitenta e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais 

e vinte e sete centavos), pelo não pagamento voluntário, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados: Distak Informática Ltda ME, CNPJ nº 04.333.586/0001-67, 

Dovanir Candido da Silva Junior – CPF n° 785.297.001-04, Kenia Diglianne 

Paes de Barros – CPF n° 689.987.401-68, e, consequentemente, formalizo 

o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.(...).Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1001466 Nr: 24049-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIMAL SHOP SERVIÇOS VETERINARIOS 

LTDA, CARLOS ROBERTO MARQUES, ARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

 Vistos etc.

I – Expeça-se o alvará judicial para levantamento da quantia penhorada 

nestes autos em favor do exequente, devendo ser transferido na conta e 

agência indicada às fls. 116.

II – Tendo em vista que o contrato discutido nos presentes autos foi 

revisado nos embargos à execução apenso (Feito nº 48902-53.2015 – 

código: 1055275), se faz necessário proceder à atualização do débito.

Assim, intime-se o Banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, diante da revisão do 

contrato, exclusão e modificação de cláusulas do mesmo.

Devendo o cálculo ser realizado nos parâmetros determinados na 

sentença proferida, compensando-se os valores devidamente levantados 

via alvará judicial, a fim de se verificar o saldo devedor objeto desta 

demanda.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1055275 Nr: 48902-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIMAL SHOP SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA, 

CARLOS ROBERTO MARQUES, ARLENE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

16625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Animal Shop Serviços 

Veterinários Ltda, Carlos Roberto Marques e Arlete Pereira dos Santos em 

face de Banco do Brasil S/A, com fulcro no que dispõem os artigos 487, 

inciso I e 920, inciso III do Código de Processo Civil, devendo a Execução 

(Autos n. 24049-77.2015 – código: 1001466), ter prosseguimento nos 

seus ulteriores termos, que deverá observar os seguintes parâmetros:E 

para tanto, reviso a Cédula de Crédito Bancário de nº 332.509.905, cópia 

acostada às fls. 41/53, nos seguintes termos:1. Mantenho a capitalização 

mensal, uma vez que efetivamente contratada.2. Determino a exclusão da 

comissão de permanência, e instituo como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento) (contratado às fls. 41/53), mais juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.3 – 

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a 

favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.Mantenho as 

demais cláusulas do contrato.Considerando a sucumbência recíproca das 
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partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão 

contida no artigo 85 do CPC.Custas processuais, “pro rata’.A liquidação de 

sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.Decorrido o 

prazo recursal, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

execução apensa.Após, desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de devidas.P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 803778 Nr: 10233-96.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A, POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

CORREIOS E TELÉGRAFOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - OAB:56.630 

RS, PIERRE TRAMONTINI - OAB:16.231

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

A decisão de fls. 223/224 foi encartada nestes autos equivocadamente, e 

a ele não pertence, razão pelo qual A TORNO SEM EFEITO.

Passo a apreciar os embargos de declaração de fls. 217/220.

Proferida a sentença de fls. 213/216-vº, a parte Itau Unibanco Holding S.A, 

a ela opôs os declaratórios, aduzindo, em síntese, obscuridade, uma vez 

que há no “decisum” dois comandos sobre a condenação em 

sucumbência, o primeiro fazendo incidir a verba sobre o valor da 

condenação, e o segundo fazendo incidi-la sobre o valor do proveito 

obtido.

É o necessário relato.

DECIDO.

Recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico ter razão a 

parte embargante.

Como não há modificação do julgado a atribuir-lhe efeitos infringentes, 

desnecessária a intimação da parte contrária.

Assiste razão à parte embargante, e vou mais além, há na sentença 

embargada, proferida pelo meu antecessor, erro material, que me permite 

corrigi-lo de ofício.

Na verdade, há “bis in idem” a incidir sobre a verba sucumbencial; dois 

dispositivos condenatórios expressos e diferentes sobre o mesmo fato: o 

primeiro dispositivo condenando as partes litigantes no pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

sobre o valor da condenação, verbas que deverão ser rateadas entre as 

partes na proporção de 50% para cada uma; e o segundo mais adiante, 

condenando APENAS a parte embargante na sucumbência.

Assim sendo, clara a obscuridade e a contradição apontadas.

Isto posto, acolho os embargos de declaração e, no mérito, julgo-os 

procedentes para o fim de constar como verba de sucumbência na 

sentença embargada, APENAS o seguinte:

“Em face da sucumbência recíproca, CONDENO as partes litigantes no 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, verbas que serão rateadas entre as 

partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte 

litigante, ou seja, 50% em favor da parte autora e 50% em favor da parte 

ré, incluindo todas as rés.”

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783364 Nr: 37061-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHN IMPORTAÇÕES LTDA ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980140 Nr: 14199-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA JAMILA ANDRADE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749354 Nr: 752-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 

-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778110 Nr: 31504-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO LAURO NUNES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932434 Nr: 50642-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FERREIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769515 Nr: 22486-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CICERA DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710280 Nr: 3226-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431697 Nr: 11867-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME, JULIO 

CÉSAR PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186054 Nr: 34259-76.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INJEAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

REZENDE, TATIANE CRISTINA MEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327223 Nr: 389-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto ao contido no 

Ofício encartado aos autos às fls 145/151 a fim de requerer o que de 

direito, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332719 Nr: 3514-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRI ENZA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA - 

ME, ANTONIO PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340673 Nr: 10891-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIECON PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, JORGE 

TADEU MALVENIER NEVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800697 Nr: 7120-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE SOUZA ME, CARLOS 

CESAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 104.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245980 Nr: 13795-60.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, CLÉIA MARIA TREVISAN VEDOIN, DARCI JOSÉ VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 167.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407772 Nr: 39041-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PAES DE BARROS, CONTASSE - 

CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S LTDA, ELENILDA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 65.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749905 Nr: 1582-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA BORGES, I. F. B. 

ROLAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 79.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228856 Nr: 36014-04.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431-MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 189.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346615 Nr: 16787-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA DO AMARAL, MOINHO 

VEÍCULOS LTDA EPP, JOSIAS CORREA VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861820 Nr: 3172-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. RODRIGUES ROMERO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 79.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767522 Nr: 20353-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para dar o devido 

prosseguimento ao feito promovendo a CITAÇÃO da parte requerida, haja 

vista a tentativa de ARRESTO via penhora BACENJUD restar infrutífera, 

indicando o endereço atualizado da parte executada bem como efetuar o 

depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220787 Nr: 29049-10.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RAUSEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 113.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323137 Nr: 17961-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 98.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1129763 Nr: 22910-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBLON RENT A CAR E LAVA JATO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 82.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329569 Nr: 1716-78.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO NOGUEIRA - ME, VANILDO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 82.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756806 Nr: 8943-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCH COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, 

CLAUDIA RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 93.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123994 Nr: 11599-25.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SANTOS VILAS BOAS, AMERICAN 

SPORT FITNNESS LTDA, PUBLIO VILAS BOAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 215.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445986 Nr: 20445-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVROBRÁS DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

LTDA, AUZEMIR GOMES MOLINO, ANA CRISTINA VALIM REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 77.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791979 Nr: 46069-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAMY COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - 

ME, ALEXANDRE GONÇALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 94.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390289 Nr: 25784-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIBE MARTINS DE ASSUNÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, FABRICIO FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:12030/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 74.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107915 Nr: 13818-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA HELENA DA ROSA, LAUREANA IGNÊS 

DE CAMPOS MELLO, MARINÉZIO SOARES DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 48.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para o exequente para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de considerar o acordo 

devidamente cumprido ensejando Sentença COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO nos termos do art.924 II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846790 Nr: 50369-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11054-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 52.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC, BEM COMO para em igual prazo, intimar o advogado DANTE 

MARIANO GREGNANIN SOBRINHO para que regularize a sua 

representação processual, sob pena de ser desconsiderado e sua 

petição desentranhada dos autos, tendo em vista que não consta nos 

autos substabelecimento ou procuração "ad judicia".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441077 Nr: 17644-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 99.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1159889 Nr: 35880-88.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZANDRA TANAKA GUIRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 47.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376282 Nr: 12681-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO deferido na 

decisão de fls 122.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43882 Nr: 8792-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados Dr. MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2034 de 2237



RIBEIRO(OAB/MT 5308-A)e Dr ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO, para que regularizem a sua representação processual, no 

PRAZO DE 05 (cinco) dias sob pena de ser desconsiderado e sua Defesa 

desentranhada dos autos, haja vista que nos termos do art.104 do NCPC 

"in verbis" O advogado não será admitido a postular em juízo sem 

procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou 

para praticar ato considerado urgente". Entretanto não consta na referida 

peça a urgência relatada, bem como não consta nos autos a referida 

procuração não sendo obrigação da secretaria proceder a intimação para 

realização do feito, mas se tratando de vício sanável o feito é ora 

realizado. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789828 Nr: 43858-58.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. NASSARDEN E CIA LTDA -ME, SORAIDE 

FATIMA NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista a desistência das restrições veiculares de 

transferência efetuadas via Sistema Renajud, proceda-se a baixa dos 

veículos de fl. 125.

II - Defiro o pedido de fl. 126 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751309 Nr: 3056-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

JOÃO DO CARMO, DANILO DE BRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não da 

restrição veicular de transferência, efetuada via Sistema Renajud à fl. 72, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a desistência 

de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos, para análise do pedido de suspensão de fl. 153.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 809790 Nr: 16276-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B

 Vistos etc.

 I - Ante a manifestação do exequente de fl. 92 quanto à desistência da 

restrição veicular de transferência efetuada via Sistema Renajud, 

proceda-se a baixa do veículo de fl. 72.

II - Defiro o pedido de fl. 92 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845796 Nr: 49436-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. L. NUNES - ME, ANDERSON MARCELO 

LABADESSA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 95 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 327284 Nr: 439-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA., ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI, MATIKO NISHIMURA KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VASCONCELOS 

CARRILHO LOPES - OAB:206587/SP, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO - 

OAB:91.537-SP, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, PEDRO 

HENRIQUE TORRES BIANQUI - OAB:259740/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que traga aos autos, a integralidade do acordo 

avençado entres as partes, devidamente assinado, no prazo de 10 (dez) 

dias, para análise do pleito de fl. 413.

Após, voltem-me os autos em conclusão.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 141776 Nr: 2477-66.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS 

MATERIAIS ESPORTIVOS, MANUEL MARTINS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, GIANCARLO SANTOS - OAB:10.799/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 239 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912886 Nr: 38785-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse promovida por Banco 

Itauleasing S/A, em face de Luciano Ferreira da Conceição.

Compareceu a parte autora junto à fl. 70, requerendo pela desistência do 

feito, informando que as partes transigiram extrajudicialmente, diante do 

pagamento das parcelas em atraso do contrato, objeto do litígio.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN).

No tocante à baixa do gravame do veículo de fl. 70, por se tratar de 

averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

 P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939112 Nr: 54126-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALESKA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15.302/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 90 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082421 Nr: 2678-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO F DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014/MT, JOAO BARBOSA - OAB:4246 PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Itaú Seguros S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Claudio F da Silva, no entanto, requereu à fl. 61, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN e 

ao SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 941767 Nr: 55617-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE ANDRADE ME, 

ANTONIO MARCOS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido à fl. 114, desentranhe-se o mandado de citação de fl. 

33, aditando-o quanto aos atuais endereços dos executados declinados 

nos Avisos de Recebimento às fls. 111 e 112, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1041893 Nr: 42484-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro o pedido de fl. 106, para bloqueio de circulação do veículo junto 

ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN.

 Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no 

CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não há 

necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o 

bloqueio judicial do bem.

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia.

Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à 

localização do bem é o banco autor.

II - Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência conforme 

comprovante de fl. 110, proceda-se a nova tentativa de cumprimento do 

mandado de busca, apreensão e citação de fl. 103, aditando-o quanto ao 

atual endereço do requerido declinado à fl. 107, ficando autorizado o 

meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862976 Nr: 4016-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C A GOULART 

TELECOMUNICAÇÕES -ME, CARLOS AUGUSTO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 88 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 291415 Nr: 10956-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARIDES BENTA SILVA MENEZES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 83 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 218337 Nr: 27113-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ E.S.BRANDOLINI - 

OAB:6746, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, 

RUBENS CARLOS BITTENCOURT - OAB:8974/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642/MT

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1057635 Nr: 49835-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de fl. 79, desentranhe-se o mandado de busca, 

apreensão e citação à fl. 28, aditando-o quanto ao atual endereço do 

requerido declinado à fl. 79, ficando autorizado o meirinho dos benefícios 

do art. 212, do CPC.

II - Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no 

verso da fl. 80, para o devido cumprimento de mandado.

III - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

IV - Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 937862 Nr: 53582-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA RICARDO ALEXANDRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Tendo em vista o retorno dos autos da Instância Superior, defiro o 

pedido de fl. 79, desentranhe-se o mandado de busca e apreensão e 

citação à fl. 29, aditando-o quanto ao atual endereço dos executados 

declinado à fl. 79, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 

212, do CPC.

II - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

III - Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

IV - Intime-se a parte autora para que efetue o depósito da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

para cumprimento do mandado.

V - DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, faça-se constar no mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047407 Nr: 45113-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DURORE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fl. 94, desentranhe-se o mandado de citação de fl. 

81, aditando-o quanto ao atual endereço do executado declinado à fl. 94, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

III – Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

 IV – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito 

da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 750869 Nr: 2609-30.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 111 do Recurso de 

Apelação de fls. 105/109, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 112/118, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383826 Nr: 20058-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11097/MT, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 111 do Recurso de 

Apelação de fls. 106/108, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407011 Nr: 38352-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão à fl. 130 do Recurso de Apelação de fls. 

122/127, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na 

oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445976 Nr: 20439-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENETHE BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 181 do Recurso de 

Apelação de fls. 168/179, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833174 Nr: 38665-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELLO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 155 do Recurso de 

Apelação de fls. 136/153, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773981 Nr: 27161-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MEDEIROS CRIVELENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 169 do Recurso de 

Apelação de fls. 155/167, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390030 Nr: 25626-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIÜLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A 

MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 220 do Recurso de 

Apelação de fls. 215/218, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 221/223, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 245673 Nr: 13612-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Yamaha Administradora de Consórcios Ltda. propôs Ação de Busca e 

Apreensão, em face de Eliane Ferreira Pires, no entanto, requereu à fl. 63, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a inclusão de restrição judicial da motocicleta de 

propriedade da requerida, realizada às fls. 50 e 55, bem como a 

homologação da desistência, necessário proceder-se a baixa da 

restrição. Uma vez que a mesma não foi realizada junto ao sistema 

Renajud por este Juízo, não foi possível proceder à baixa via sistema.

 Assim sendo, oficie-se ao Detran-MT determinando a baixa da restrição 

realizada às fls. 50 e 55, na motocicleta de propriedade da requerida 

(Placa: JFZ - 0211), encaminhando-se cópia dos documentos de fls. 50, 

55, e 65.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 390059 Nr: 25637-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BRUNO POMPEO FELIX, CONSPAVI - CONSTRUÇÃO E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES BATISTA 

SANTOS - OAB:108354, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - 

OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

BMG S/A em face de Conspavi - Construção e Participação Ltda e Bruno 

Pompeo Feliz.

À fl. 134 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 136, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 137.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 790725 Nr: 44776-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGUES JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Volkswagen S/A em face de Edson Rodrigues Jacob.

À fl. 110 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 113, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 114.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 945285 Nr: 57564-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMAR MAGALHAES LEQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo os 

exequentes Banco Volkswagen S/A e Manoel Archanjo & Advogados 

Associados em face de Ilmar Magalhaes Leque.

À fl. 98 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme avisos de 

recebimento de fls. 101 e 102, no entanto permaneceu inerte, consoante 

certidão de fl. 103.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 948649 Nr: 59503-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Wrt Industria e Comercio de Madeiras Ltda.

À fl. 61 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 64, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 65.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084233 Nr: 3513-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMETRO ALVES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Volkswagen S/A em face de Demetro Alves Arruda.

À fl. 141 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 143, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 144.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 942259 Nr: 55924-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Banco Itaucard S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Eli 

de Almeida, no entanto, requereu à fl. 67, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 
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fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939630 Nr: 54410-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JEFERSON OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de fl. 65, desentranhe-se o mandado de busca, 

apreensão e citação à fl. 20, aditando-o quanto ao atual endereço do 

requerido declinado à fl. 65, ficando autorizado o meirinho dos benefícios 

do art. 212, do CPC.

II - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

III - Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

IV - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1095905 Nr: 8784-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, LIDIANY OLIVEIRA VILELA - OAB:19040/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro novamente o pedido de baixa do gravame do veículo de fl. 62, 

por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária. Assim, cabe ao banco liberar o 

veículo da restrição administrativa.

Ademais, deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão.

II - Tendo em vista o trânsito em julgado conforme fl. 64 da sentença 

proferida à fl. 61, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933805 Nr: 51380-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVMFDIEDCNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA S. BRAGA ADDOR - 

OAB:15511/MT

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para, em 48 (quarenta e oito) horas, informar 

acerca do cumprimento integral do acordo de fls. 64/69, sob pena do seu 

silêncio ser interpretado como concordância tácita, ensejando a extinção e 

arquivamento.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042903 Nr: 42943-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA RAMOS ALMEIDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 116 do Recurso de 

Apelação de fls. 107/114, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 117/128, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394250 Nr: 29779-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença proposto por 

Banco Itaú S/A em face de Rosângela Rosa da Silva.

À fl. 137 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 142.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2041 de 2237



 À fl. 143 a parte executada foi intimada para se manifestar, porém 

permaneceu silente, consoante certidão à fl. 145.

Verifica-se assim o desinteresse processual de ambas as partes.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939843 Nr: 54522-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o requerente, às fls. 58/59, juntou as 

publicações do edital de citação do requerido Jamil Santana da Cruz.

Extrai-se da certidão de fl. 60 que, embora citado por edital, o requerido 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 60 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807564 Nr: 14033-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BATISTA SUDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016

 Vistos etc.

I - Tendo em vista que o exequente não se manifestou quanto à 

desistência ou não da restrição veicular de transferência efetuada via 

Sistema Renajud, proceda-se a baixa do veículo de fl. 219.

II - Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo o 

exequente Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Antonio 

Batista Sudré.

À fl. 224 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 226, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 228.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 872373 Nr: 11323-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA APARECIDA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, sendo o 

exequente Manoel Archanjo Dama Filho em face de Lucia Aparecida 

Freire.

À fl. 93 determinou-se a intimação do exequente para cumprir com os itens 

II e III da decisão de fl. 90, promovendo ao andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 95, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 97.

Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1006625 Nr: 26218-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA DA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fl. 39, desentranhe-se o mandado de citação de fl. 

36, aditando-o quanto ao atual endereço da requerida declinado à fl. 39, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

III – Autorizo, a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

 IV – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito 

da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1103506 Nr: 11940-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO APARECIDO PASSADORE JUNIOR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de citação por hora certa de fl. 76, pela ausência dos 

requisitos constantes no art. 252, do CPC.

II – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência 

dos requisitos constantes no art. 846, do CPC.

III – Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário.

IV – Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito 

da diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

V – Após, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de 

fl. 73, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado à fl. 76, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820932 Nr: 27149-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE - ME, IVANIO TAUFER DEFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não das 

restrições veiculares de transferência, efetuadas via Sistema Renajud à fl. 

129, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a 

desistência de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 933246 Nr: 51043-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:16.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo a parte autora a se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1111928 Nr: 15488-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VALDIR LEITE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 151 do Recurso de 

Apelação de fls. 138/149, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 236975 Nr: 6068-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCA COMERCIO DE PREGOS E PARAFUSOS 

LTDA, ALCIR FERNANDO BROCCO, JOSELINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 271 do Recurso de 

Apelação de fls. 258/269, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837810 Nr: 42555-72.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZALDINO DA SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade de fl. 103, dando conta dos 

Recursos de Apelação oferecidos pelas partes às fls. 90/97 e fls. 98/101, 

e diante das Contrarrazões apresentadas pelo requerido às fls. 104/109, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Apesar de devidamente intimada para apresentar suas Contrarrazões, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo em silêncio, conforme certidão à 

fl. 111.

Ressaltando que a Requerente é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 845804 Nr: 49441-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 103 do Recurso de 

Apelação de fls. 85/96, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 104/110, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964927 Nr: 6893-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 142 do Recurso de 

Apelação de fls. 134/140, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 900627 Nr: 30328-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

QUERUBIN LTDA - ME, LORAYNE DA SILVA ANTUNES, VANDERLEI SILVA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 168 do Recurso de 

Apelação de fls. 135/166, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071241 Nr: 55928-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA KELLY RIBEIRO GOMES EI, BRUNA 

KELLY RIBEIRO GOMES, PEDRO DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, GIULIANNE CREPALDI 

SILVA - OAB:OAB/MT 17257, ROSEANY BARROS DE LIMA - 

OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 125 do Recurso de 

Apelação de fls. 112/123, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394421 Nr: 29691-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 189 do Recurso de 

Apelação de fls. 164/187, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 378444 Nr: 14555-04.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:OAB/MT 14659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 327 do Recurso de 

Apelação de fls. 322/326, e considerando que devidamente intimida a 

autora para apresentar suas contrarrazões, deixou transcorrer o prazo 

em silêncio, consoante certidão de fl. 331, subam estes autos à Egrégia 

Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 752015 Nr: 3812-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELANE FAGUNDES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL
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 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 204 do Recurso de 

Apelação de fls. 199/202, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712191 Nr: 5273-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, GIOVANY 

BRUNO DE PINHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 141 do Recurso de 

Apelação de fls. 128/139, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793638 Nr: 47772-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, JULIO CESAR 

PEREIRA, ANA LUZINETE DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 179 do Recurso de 

Apelação de fls. 158/177, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 796406 Nr: 2751-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANICO TRANSPORTES LTDA, WAUGMAR 

FERREIRA PASSOS, MARIA HELENA MOREIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 203 do Recurso de 

Apelação de fls. 179/201, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783660 Nr: 37402-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOHAMED LAKIS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8194 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 202 do Recurso de 

Apelação de fls. 189/200, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, 

na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778054 Nr: 31444-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MOREIRA RIBEIRO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 162 do Recurso de 

Apelação de fls. 148/ 160, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753717 Nr: 5657-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE VENANCIA BENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL A. 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fl. 106, a parte requerida não foi intimada para 

apresentar contrarrazões, pois a mesma não foi citada, bem como da 

tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 96/101, subam estes 

autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus 

protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757827 Nr: 10035-93.2012.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA MARTINS COENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, em 48 (quarenta e oito) horas, informar 

acerca do cumprimento integral do acordo de fls. 39/43, sob pena do seu 

silêncio ser interpretado como concordância tácita, ensejando a extinção e 

arquivamento.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459073 Nr: 28792-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, EDGAR 

CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 170 do Recurso de 

Apelação de fls. 145/168, e diante da apresentação das Contrarrazões, 

pelo apelado Reginaldo Ferreira da Silva, de fls. 171/176, ao referido 

recurso, subam estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, 

apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que o executado Edgar Carlos Giroto não foi intimado para 

apresentar Contrarrazões, pois não houve a citação do mesmo.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800519 Nr: 6943-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE CONCEIÇÃO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANA RABELO 

MESQUITA THEODORO - OAB:15.663

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do depósito efetuado 

pela requerida de fl. 145, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 383117 Nr: 18803-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HAJAJ MERLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 20/05/2020.

II – Defiro o pedido junto às fls. 156/158 e suspendo o presente feito até o 

cumprimento da avença.

III – Aguarde-se na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o 

referido prazo, intime-se o exequente pessoalmente (via Postal com AR), e 

seu patrono, via imprensa, para informar acerca do cumprimento do 

acordo, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758576 Nr: 10833-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC DEYVID BENITES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG – 

Brasil Multicarteira propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Eric 

Deyvid Benites de Araújo, no entanto, requereu à fl. 90, desistência do 

feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN e 

ao SERASA, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 750798 Nr: 2534-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENEDDY DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, em 48 (quarenta e oito) horas, informar 

acerca do cumprimento integral do acordo de fls. 35/39, sob pena do seu 

silêncio ser interpretado como concordância tácita, ensejando a extinção e 

arquivamento.
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Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1073321 Nr: 56772-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A . ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS DE CONSOCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88.492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios propôs Ação 

Monitória, em face de Carlos José da Silva, no entanto, requereu à fl. 80, 

desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àquele órgão.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 870597 Nr: 10044-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO - OAB:10661/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a parte autora apresentou 

Contrarrazões, às fls. 93/99, porém saliento que o Banco requerido não 

interpôs Recurso de Apelação nestes autos.

Tendo em vista a certidão de intimação da apelada para apresentar 

Contrarrazões, bem como de tempestividade, à fl. 92, do Recurso de 

Apelação de fls. 81/88, a parte requerida deixou transcorrer o prazo em 

silêncio, conforme certidão à fl. 101, subam estes autos à Egrégia 

Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que o requerente é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 881415 Nr: 17640-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CRISTIANE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MÔNICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16.755, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 

9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a executada para se manifestar quanto ao pedido do exequente 

de desistência da ação à fl. 79, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814309 Nr: 20782-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE LUNA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

 Itaú Unibanco S/A propôs Ação de Cobrança, em face de Fernando de 

Luna Santos, no entanto, requereu às fls. 48/49, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 806698 Nr: 13183-78.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, CELSON MARCON - OAB:10990

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 117 do Recurso de 

Apelação de fls. 112/115, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 120/121, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Ressaltando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 10087 Nr: 5383-53.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Engeglobal Construtora Ltda.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2047 de 2237



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Econômico S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4.474/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de tempestividade à fl. 423 do Recurso de 

Apelação de fls. 378/421, e diante da apresentação das Contrarrazões de 

fls. 485/494, ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 840627 Nr: 44984-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES LTDA - ME, 

EBERSON CESAR DE OLIVEIRA PADILHA, EDERSON ALBERT DE 

OLIVEIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:OAB/SP 166349, GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Brb 

Banco de Brasília S/A em face de Top Distribuidora de Rações Ltda - ME, 

Eberson Cesar de Oliveira Padilha e Ederson Albert de Oliveira Padilha.

À fl. 83 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 85, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 86.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991680 Nr: 19323-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENOEL FACUNDO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Pan S/A em face de Enoel Facundo de Matos.

À fl. 65 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 75, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 76.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991746 Nr: 19329-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DIAS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Banco Pan S/A em face de 

Helena Dias Pimentel.

À fl. 69 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito conforme aviso de recebimento 

de fl. 72, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de fl. 73.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1033125 Nr: 38156-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMERCIO DE CEREAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Cuiabá Comercio de Cereais Ltda - ME.

À fl. 39 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 45, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 46.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1053331 Nr: 48084-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA COSTA E FERREIRA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S/A em face de Correa da Costa e Ferreira Advogados 

Associados.

À fl. 63 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 65, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 66.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755009 Nr: 7008-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO TOMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.Marcelo Tomba apresentou às fls. 257/260, Embargos de 

Declaração da decisão proferida às fls. 256 dos autos (...) Entendo que o 

objetivo dos embargos declaratórios não é esse!Com efeito, a modificação 

do conteúdo da decisão é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida.Desta forma, deveria a modificação da 

decisão ser obtido pela embargante através do recurso cabível.Assim, os 

argumentos não merecem guarida.Com essas considerações, conheço do 

embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se.Após, 

certifique-se.II – Compulsando os autos observo que a decisão de fl. 250 

que homologou o cálculo do débito apurado pelo douto perito passou 

irrecorrida, tornando-se coisa julgada. (...) Assim, não há o que se 

questionar acerca da perícia realizada.III – Diante do silêncio do exequente 

quanto ao pagamento dos honorários do perito, mesmo tendo sido intimado 

“sob pena de penhora online”, prossiga-se com o necessário para 

pagamento do perito contábil pela perícia realizada.Verificando que 

existem valores depositados que devem ser liberados em favor do 

exequente, determino que o pagamento dos honorários do perito sejam 

descontados do valor devido ao exequente.E para tanto, procedo à 

atualização dos honorários do perito, considerando sua proposta 

apresentada à fl. 149 e determino a liberação do montante em favor do 

mesmo.Assim, expeça-se alvará em favor do perito, do montante dos 

honorários, qual seja, R$ 5.933,70 (cinco mil novecentos e trinta e três mil 

e setenta centavos), na conta bancária do expert, descontando-se do 

depositado na Conta Única, da cota parte do exequente, apurada no laudo 

pericial, fl. 211.Decorrido o prazo recursal da decisão, voltem-me os autos 

em conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129930 Nr: 22981-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA PAULA DIAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista a desistência da restrição veicular de transferência 

efetuada via Sistema Renajud, proceda-se a baixa do veículo de fl. 77.

II - Defiro o pedido de fl. 81 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 776218 Nr: 29514-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - ME, PAULO 

MARIOTO, RITA BARBOSA DOS SANTOS MARIOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 52/53, juntou as 

publicações do edital de citação da executada Rita Barbosa dos Santos 

Marioto.

Extrai-se da certidão de fl. 54 que, embora citada por edital, a executada 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 54 que informa que a executada 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792768 Nr: 46857-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA TANTANTINTA LTDA EPP, ELAINE 
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CANIATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WESLEY VALÉRIO - 

OAB:9057-MT

 Vistos etc.

Considerando a certidão da Sra. Gestora de fl. 295, intimem-se os 

executados para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

para se for o caso, apresentar nos autos os dados do recurso de agravo 

de instrumento em trâmite no E. Tribunal de Justiça e extrato de andamento 

do recurso.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464719 Nr: 32558-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. W. N. DE SIQUEIRA MODAS - ME, BENEDITO 

WILSON NUNES DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 60/61, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados B. W. N. de Siqueira 

Modas - ME e Benedito Wilson Nunes de Siqueira.

Extrai-se da certidão de fl. 63 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 63 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 722006 Nr: 17528-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE MORAES CAMPOS - ME, VITOR DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 108/109, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados Vitor de Moraes Campos 

– ME e Vitor de Moraes Campos.

Extrai-se da certidão de fl. 110 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 110 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensoria Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 28171 Nr: 18010-11.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FREITAS XAVIER, Joana Maria Alves 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 Vistos etc.

Oficie-se imediatamente à Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, 

determinando a suspensão da nova hasta pública designada para 

alienação dos imóveis penhorados, agendada para março/2020, até o 

deslinde da ação de embargos de terceiro apenso (Feito nº 

15792-24.2019 – código: 1432296), matriculados sob nº R/4.865 (Lote 

3-A), R/4.865 (Lote 3-C), R/5.167 (Lote13-D), R/5.167 (Lote13-E) e R/5.167 

(Lote13-F).

Em seguida, aguarde-se na forma determinada à fl. 260. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 984111 Nr: 15966-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA FERREIRA HINTZE SCHWAB ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil em face de Carolina 

Ferreira Hintze Schwab ME.

À fl. 94 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme aviso de 

recebimento de fl. 96, no entanto permaneceu inerte, consoante certidão 

de fl. 98.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 2625-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALVES CORRÊA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença proposto por 

Banco Volkswagen S/A e Manoel Archanjo & Advogados Associados em 

face de Mauro Alves Corrêa.

À fl. 259 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 263.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 161519 Nr: 12628-76.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOESTE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência ou não das 

restrições veiculares de transferência, efetuadas via Sistema Renajud à fl. 

206, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerada a 

desistência de tais restrições.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 65836 Nr: 140-60.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEZ FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT, MARINA FURLAN - OAB:51.789, SÉRGIO HENRIQUE DE 

BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial interposta pelo 

exequente Banco Cooperativo Sicredi S/A, em face de Marinez Ferreira da 

Costa.

À fl. 210, determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado na pessoa de seu advogado, bem como 

pessoalmente, fl. 212 havendo o retorno da correspondência com o motivo 

“mudou-se”.

Constitui dever da parte manter endereço atualizado nos autos do 

processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais, conforme 

determina o art. 274, § único do CPC.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo exequente.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357646 Nr: 27972-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPER BABY COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora online do exequente constante da 

petição de fls. 75/78. Com efeito, verifico que determinada a intimação da 

executada para o cumprimento espontâneo da sentença, certificou o Sr. 

Oficial de Justiça que no local de tentativa de intimação, não mais funciona 

a empresa executada, conforme certidão de fl. 74. Assim, da mesma 

forma a intimação recebida, AR de fl. 72 não foi efetivada na empresa 

executada.

Desta forma, intime-se o exequente para manifestar sobre a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 74 e promover ao devido andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 111 e suspendo novamente o presente feito pelo 

prazo de 01 (um) mês.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 882307 Nr: 18136-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, 

FÁBIO MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BAIÃO - 

OAB:21453/A, GERMANA VIEIRA DO VALLE - OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Itaú Unibanco S/A propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 

face de Zila Transportes e Comércio Ltda. e Fábio Moretti, no entanto, 

requereu à fl. 83/85, desistência do feito.

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de isenção de custas finais, tendo em vista que inexistem 

custas a serem pagas.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

 P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 991538 Nr: 19258-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que à fl. 57 foi deferido o pedido de 

citação por edital dos executados, bem como, o exequente retirou o edital 

na secretaria em março de 2019, consoante certidão de fl. 61.

 Assim sendo, para análise do pedido de suspensão vindo à fl. 64, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 

nos autos a devida publicação em jornal local de ampla circulação, sob 

pena de desconsideração do feito.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 994136 Nr: 20581-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FRANCALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão de fl. 61, posto que o exequente não 

providenciou a citação válida do executado. Ademais, a suspensão do 

andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a 

lide, avolumando a quantidade de processos na Secretaria.

 Assim, intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono via imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 404613 Nr: 36412-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONASSINA E FREIRE LTDA, JOSE 

FRANCISCO FREIRE, ROSMERI TERESINHA BONASSINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Ante a manifestação do exequente de fl. 135 quanto à desistência da 

restrição veicular de transferência efetuada via Sistema Renajud, 

proceda-se a baixa do veículo de fl. 124.

II - Defiro o pedido de fl. 132 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813324 Nr: 19801-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M RODRIGUES DE SOUZA MERCEARIA ME, 

JOÃO MARCOS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Tendo em vista a desistência das restrições veiculares de 

transferência efetuadas via Sistema Renajud, proceda-se a baixa do 

veículo de fl. 44.

II - Defiro o pedido de fl. 52 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 912725 Nr: 38675-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 
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ALVES PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 84 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 370158 Nr: 6712-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE RUMANA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fl. 63, no prazo de 02 (dois) dias.

II – Compulsando os autos verifico que a penhora via sistema Bacenjud às 

fls. 61/63 restou frutífera, diante disso, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Após, certifique-se o necessário e retornem-me os autos em 

conclusão, para análise do pedido de suspensão à fl. 74.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 356026 Nr: 26479-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇOS MAXIMO'S LTDA, 

AUDE SERGIO AUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11.116/MT, LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - 

OAB:10.353/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 319 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento.

Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 790196 Nr: 44238-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDURAS CUIABÁ COMÉRCIO DE 

VERDURAS L. L. ME, GERSON LUIZ COSMO, MARIA APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 63/64, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados Verduras Cuiabá 

Comércio de Verduras L. L. – ME, Gerson Luiz Cosmo e Maria Aparecida 

Pereira.

Extrai-se da certidão de fl. 69 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 69 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791192 Nr: 45265-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se, na forma determinada à fl. 172. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792832 Nr: 46921-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO DE 

BARROS MONTEIRO - OAB:, MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - 

OAB:24650/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, apresentada pelo banco às fls. 261/263.

Após, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 773743 Nr: 26907-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREISON FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Defiro o pedido de intimação por hora certa de fls. 187/188, em relação 

ao executado Greison Francisco de Souza, diante das certidões 

proferidas pelo Oficial de Justiça de fls. 173 e 185. Por conseguinte, 

cite-se por hora certa, devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo 

com o art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

 II - Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

III - Após, desentranhem-se o mandado de intimação constante de fl. 172, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765789 Nr: 18500-91.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 739221 Nr: 35856-36.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CALDERARI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos etc.

I – Diante do pagamento dos honorários periciais realizado pelo 

requerente, conforme extrato emitido pela Conta Única que acompanha a 

presente decisão, autorizo o levantamento de 50% (cinquenta por cento) 

da quantia depositada em favor do perito nomeado, a ser liberado antes da 

realização da perícia.

O restante dos honorários, 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada, deve ser liberado após a apresentação do laudo pericial, para 

tanto deve o Sr. Perito trazer aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados 

corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante 

determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP.

Assim, intime-se o perito.

 Após, expeça-se o competente alvará em favor do perito.

II – Desde já, designo o dia 25/03/2020, às 14:30 horas para o início dos 

trabalhos periciais.

III – Após a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará em favor do 

perito, para levantamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes dos 

honorários, na conta bancária indicada pelo perito nomeado.

Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 39346-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVOLT ENGENHARIA LTDA, DURVAL 

SANCHES SANCHES, JOSÉ SOARES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758323 Nr: 10559-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISTILO COMERCIO DE ROUPAS LTDA, 

ALFREDO TOMOO OJIMA, MAISA FÁTIMA DA SILVA OJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398594 Nr: 31818-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTO MIRANDA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, CLAUDIO ALVES FONSECA - OAB:OAB-MT 7645 E, 

WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, EDUARDO CHALFIN - OAB:20332-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada ANA PAULA SIGARINI 
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GARCIA, OAB/MT 10.133 a regularizar sua representação processual, 

ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando 

poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939348 Nr: 54277-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUISA TRABBOLD REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCO ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5308-A

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria a abertura de novo volume dos autos, visto que o 

primeiro volume destes extrapola o número de folhas que comporta.

II – Recebo o recurso de apelação apresentado pelo banco embargado, às 

fls. 205/222, diante de sua tempestividade, certidão de fl. 224.

Subam os autos à egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 

meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873977 Nr: 12612-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIPIO JOAQUIM DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar a Carta Precatória expedida e comprovar nos autos a devida 

distribuição nos termos legais ou encartar nos autos o comprovante de 

preparo para distribuição da mesma no juízo deprecado, sob pena de 

desinteresse na realização do feito. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875025 Nr: 13419-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATALAIA CONSTRUTORA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA- EPP, WELINGTON RODRIGUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS GODOY INOCENCIO - 

OAB:17848

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a advogada THAIS DANIELA TUSSOLINI 

DE ALMEIDA, OAB/MT 21.589 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820080 Nr: 26317-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETYANE LAURA PEREIRA BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa, vindo à petição de 

fl. 115.

Com efeito, a citação por hora certa disciplinada no artigo 252 do Código 

de Processo Civil, possui como requisito e pressuposto que o citando 

deve ser procurado em sua residência (citação ad domum), por duas 

oportunidades, sem ser encontrado, gerando no Oficial de Justiça a 

suspeita de ocultação.

No caso dos presentes autos, conforme se abstrai do endereço indicado 

à fl. 115, não houve expedição de mandado de citação no referido 

endereço, assim, não observo suspeita de ocultação.

Diante disso, desentranhe a Secretaria, o mandado de citação junto à fl. 

72, aditando-o quanto ao atual endereço do executado declinado à fl. 115, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC para 

nova tentativa de cumprimento.

II - Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto 

à fl. 116, para o devido cumprimento de mandado.

III - Tendo em vista que os procuradores da parte autora foram 

devidamente intimados para que regularizassem suas representações 

nestes autos, mas permaneceram silentes, consoante certidão

 à fl. 119, notifique-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR) e 

intime-se os patronos peticionantes, via impressa, para que cumpra com a 

certidão de fl. 117, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

do NCPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325599 Nr: 25568-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

OAB/MT 12.560 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 214255 Nr: 23209-19.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JOÃO 

PAULO CARVALHO DIAS - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença proposto por 

Banco Volkswagen S/A e Manoel Archanjo & Advogados Associados em 

face de Lúcio França da Silva.

À fl. 213 determinou-se a intimação do exequente para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O exequente foi intimado por meio de seu advogado, bem como 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no entanto permaneceu inerte, 

consoante certidão de fl. 216.

 Verifica-se assim o desinteresse processual do exequente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro 

do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221736 Nr: 29831-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO LUIZ RODRIGUES DANTAS, ANA 

PAULA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE, DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES - 

OAB:10.220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/MT 21.678 a regularizar sua representação 

processual, ante a ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe 

outorgando poderes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235016 Nr: 4182-16.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS TIJUCAL 

LTDA, MUCIO ALVES BORGES, MARIA DUARTE BORGES, ANGELA 

MARIA DUARTE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o advogado ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO, 

OAB/MT 12.560 a regularizar sua representação processual, ante a 

ausência de procuração e/ou substabelecimento lhe outorgando poderes, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas do art. 76 CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1370339 Nr: 2061-58.2019.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL TRABACHIN ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, FG COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMINDO FRANCISCO 

FERREIRA - OAB:13309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 117353 Nr: 2729-69.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARAES - OAB:3.515/MT, JOZAIRA RITA SEIXAAS GUEDES - 

OAB:6948

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 873, inciso III do Código de Processo Civil, entendo 

necessária a realização de nova avaliação dos imóveis penhorados às fls. 

515.

E para tanto, expeça-se carta precatória à Comarca de Paranatinga/MT, 

objetivando a realização de nova avaliação dos bens penhorados, 

anteriormente avaliados às fls. 515/518.

Vindo o laudo de avaliação dos imóveis, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119882 Nr: 18729-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Tendo em vista que o executado José Augusto Calhao Barini foi 

devidamente citado, consoante certidão de fl. 48, defiro o pedido de 
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citação por hora certa de fls. 68/71, em relação aos executados Darlene 

Sebastiana de Assis Barini e Tiago Vianna de Arruda, diante das certidões 

proferidas pelo Oficial de Justiça junto às fls. 62 e 66. Por conseguinte, 

citem-se por hora certa, devendo o Oficial de Justiça proceder de acordo 

com o art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

 II – Diante do comprovante de depósito da diligência à fl. 71, 

desentranhe-se novamente o mandado de citação de fl. 61, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

III – Compulsando os autos verifico que o exequente recolheu o suficiente 

para duas diligências, conforme comprovante à fl. 51 (verso), porém só 

houve uma tentativa, consoante certidão à fl. 62.

Sendo assim, desentranhe-se novamente o mandado de citação de fl. 61, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1110748 Nr: 14970-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALENCAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, F. G. COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES LOUZADA, GERALDO ANDRÉ 

VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1146348 Nr: 30141-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE ARRUDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, F. 

G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MARCIO GOMES LOUZADA, 

GERALDO ANDRÉ VICTORAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que a embargante, às fls. 94/96, juntou as 

publicações do edital de citação dos embargados.

Extrai-se da certidão de fls. 97 que, embora citados por edital, os 

embargados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fls. 97, informando que os 

embargados deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em 

revelia. Dou-lhes Curador Especial na pessoa do membro da Defensora 

Pública, militante no Foro local, a quem se dará vista dos autos.

Em seguida, intime-se a embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024160-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALICA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARINALVA PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 60 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª 

VARA ESPECIALIZADA BANCÁRIA - COMARCA DE CUIABÁ/MT JUÍZO 

DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE /MS 

PROCESSO n. 1024160-05.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 136.935,87 

ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Setor Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede 

III, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: METALICA 

COMERCIO DE SUCATAS LTDA - EPP Endereço: Rua Aluizio de Azevedo, 

nº 1330, Bloco F, Apartamento 203, Jardim Monte Líbano, município de 

Campo Grande - MS, CEP 79004-050; Nome: MARINALVA PEREIRA DE 

SOUZA Endereço: Rua Padre Julião Urquiza, nº 326, Bloco 03, 

Apartamento 12, Jardim Monte Alegre, município de Campo Grande - MS, 

CEP 79074-050; BEM COMO na Rua Tiquiri, nº 360, Jardim Tarumã, 

município de Campo Grande - MS, CEP 79097-680; e Avenida Cônsul 

Assaf Trad, nº 2651, Coronel Antonino, município de Campo Grande - MS, 

CEP 79013-545. FINALIDADE: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE 

DEVEDORA, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que Pague, dentro de 03 

(três) dias, contados da efetiva citação, o Principal e Acessórios Legais, 

abaixo indicado, sob pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) 

bem(ns) indicado(s) pela parte credora, cuja constrição tenha sido 

deferida pelo Juízo* ou, na falta da indicação e respectivo deferimento, 

tantos bens quanto bastem para a satisfação integral da Execução, de 

acordo com a gradação legal, onde quer que se encontrem, ainda que sob 

a posse, detenção ou guarda de terceiros. 2. Não encontrando a parte 

devedora, proceder ao Arresto de bens pertencentes a ela, cumprindo o 

determinado no parágrafo único do art. 830 do CPC. 3. CITADO(S) O(S) 

EXECUTADO(S), Cientifique-o(s) de que poderá opor, querendo, 

independentemente da realização ou não da penhora, Embargos do 

Devedor, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS. 3.1. Tratando-se de embargos 

de mérito, esse prazo fluirá a partir a partir da juntada, no Juízo 

Deprecante, da comunicação da citação feita pelo Juízo Deprecado (art. 

915, § 2º do CPC). 3.2. Na hipótese de Embargos que discutam, 

unicamente, a validade dos atos praticados no Juízo Deprecado, ou seja, 

verse sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de 

bens, o prazo para Embargar fluirá a partir da juntada, aos autos da 

própria carta precatória, do mandado de citação. 3.3. Em ambos os casos, 

a contagem do prazo, quando se tratar de litisconsórcio passivo, 

obedecerá ao disposto no art. 830, § 1º, do CPC. 3.4. Aos embargos do 

executado não se aplica o disposto no art. 229 desta Lei. 3.5. Na 

execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante 

ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo 

deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, 

avaliação ou alienação dos bens. 4. Decorrido o prazo de 03 (três) dias 

(art. 829, caput), sem efetivo pagamento, munido da segunda via do 
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mandado, PROCEDA-SE, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de bens 

do(s) Executado(s), lavrando-se o respectivo Auto e de tais atos, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o(s) executado(s) . 5. Na hipótese 

de ser(em) penhorado(s) bem(ns) imóvel(eis) e sendo a parte devedora 

casada, Intime-se também o respectivo cônjuge. 6. Não localizada a parte 

executada para o fim de intimá-la da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o juiz poderá 

dispensar a intimação ou determinará novas diligências. 7. Na hipótese de 

penhora de imóvel, em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) 

Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não 

tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. 

Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos 

artigos 833, 836, §§ 1º e 2º, 846, 840 e 870 c/c 872, todos do CPC. 

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

CUSTAS Débito Atualizado: R$ 136.935,87 Honorários Fixados: 10% 

Custas Processuais: a serem calculadas no ato do pagto Total para 

Pagamento: R$ 136.935,87 + consectários legais OBSERVAÇÕES: 1) O 

executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 

15(quinze) dias (art. 914 e 915, CPC/2015), contado do dia útil da juntada 

do AR (art. 915 § 2º, I CPC/2015); 2) No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC/2015); 3) No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC/2015); 4) Antes de adjudicados ou alienados 

os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC/2015); (Assinado 

Digitalmente) PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR Juiz(a) de Direito 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021155-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021155-77.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Certidão 

de trânsito em julgado junto ao ID 21344086, assim, devidamente intimado o 

executado para o pagamento do débito, decisão de ID 22033319, porém 

não pagou a dívida e nem ofereceu bens à penhora, apenas apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi afastada em decisão 

de ID 26010312. A referida decisão passou igualmente irrecorrida, 

conforme certidão de ID 27232589, e ainda não pagou o executado o seu 

débito. Manifestou o executado junto ao ID 26358900, pleiteando pela 

realização de perícia contábil. Pedido este que não merece prosperar, pois 

irrecorridas as decisões anteriores que homologou o cálculo do contador 

e que o intimou para pagamento, desta forma, indefiro tal pleito. II – Fixo a 

multa de 10% (dez por cento), bem como fixo os honorários de Execução 

de Sentença de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, com 

fundamento no artigo 523, §1º, do CPC. III – Assim, aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do CPC, que indicam o dinheiro como primeira opção 

para fins de penhora para garantir a execução. Ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

penhora online constante de ID’s 27112321 a 27112339 do exequente 

Lenil de Jesus Amorim, CPF 007.169.361-00, e, para tanto ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito no valor de R$ 110.236,54 

(cento e dez mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro 

centavos) - resultado da soma do débito de R$ 91.864,18, mais R$ 

9.186,18 referente à multa de 10% (dez por cento) e mais R$ 9.186,18 

referente aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 

10% (dez por cento), ambos consoante artigo 523, §1º, do CPC (conforme 

item II desta decisão), atualizado até 13/09/2019 -, pelo não pagamento 

voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A – 

CNPJ n. 71.371.686/0001-75, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas 

mantidas pelo Banco Central, com fundamento na Súmula n. 328 do STJ, in 

verbis: “Na execução contra instituição financeira, é penhorável o 

numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas pelo 

Banco Central.” Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 10 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1058146-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO WERLANG (EXECUTADO)

ELAINE DESCONSI WERLANG (EXECUTADO)
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CEREAIS WERLANG LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058146-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: AMAGGI S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: CEREAIS WERLANG 

LTDA, CLOVIS ANTONIO WERLANG, ELAINE DESCONSI WERLANG 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Amaggi S/A – Crédito, Financiamento 

e Investimento devidamente qualificado e representado, nos autos da 

Ação de Execução de Título Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência 

- Liminar ajuizada em desfavor de Cereais Werlang Ltda, Clóvis Antônio 

Werlang e Elaine Sesconsi Werlang, apresentou junto ao ID 27258271, 

Embargos de Declaração da decisão proferida no ID 27144431, que 

determinou a citação dos executados e deferiu o pedido para expedição 

da certidão premonitória para fins de averbação, alegando omissão na 

análise dos pedidos liminares, pleiteando o acolhimento destes para sanar 

o erro material e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão constante na 

decisão inicial proferida junto ao ID 27144431. Argumenta o embargante 

que a decisão junto ao ID 27144431, deixou de analisar o pedido de tutela 

provisória de urgência cautelar de caráter antecedente, para arresto dos 

bens dos executados, afim de garantir a execução. Diante dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo embargante, tenho que o 

pedido merece acolhimento. Com essas considerações, recebo e 

ACOLHO os embargos declaratórios para analisar os pedidos liminares 

contidos na petição inicial. II – O exequente comparece na exordial 

pleiteando o arresto online por meio do sistema Bacenjud na conta dos 

executados. Diante da demonstração dos elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano p risco ao resultado útil do 

processo, aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo 

Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para assegurar a 

efetivação de futura penhora para garantir a execução. Assim, com fulcro 

também em entendimento recente do STJ no REsp 1.370.687 – MG 

(2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de ID 16901928 do exequente 

AMAGGI S.A – Crédito, Financiamento e Investimento, CNPF n. nº 

27.214.112\0001-00, e, para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central 

do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até 

o montante do débito atualizado em 04/12/2019 - R$ 566.443,98 

(quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 

noventa e oito centavos) que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: Cereais Werlang Ltda - 

CNPJ nº 00.252.950/0001-03, Clóvis Antônio Werlang - CPF n. 

226.598.700-04 e Elaine Desconsi Werlang - CPF nº 394.108.030-04, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão. Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, 

constituo como Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra o §1º do art. 830 do CPC. Após, intimem-se os executados, 

dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos do parágrafo 

3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito com as 

citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias. III – Defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 

do executado e ao Renajud e tentativa de localização e possível inclusão 

de restrição junto à veículos em nome do executado: - Cereais Werlang 

Ltda - CNPJ nº 00.252.950/0001-03; - Clóvis Werlang - CPF n. 

226.598.700-04; - Elaine Desconsi Werlang - CPF nº 394.108.030-04. 

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados da 

consulta no sistema Renajud, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. IV – Deixo para apreciar os pedidos constante 

de ID 27027665, letra “a” e “b” (arresto e avaliação dos imóveis indicados), 

após os resultados dos bloqueios de valores e busca de bens dos 

executados, respectivamente nos sistemas Bacejud e Renajud. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 16 de dezembro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060758-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1060758-55.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Marcio 

Rodrigo Pereira ajuizou Ação Declaratória de Quitação de Financiamento 

Imobiliário por Invalidez Permanente c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c 

Restituição de Valores c/c Danos Morais c/c Obrigação de Fazer em face 

de Itaú Unibanco S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido um 

contrato de financiamento imobiliário em 29/12/2010, no valor de R$ 

130.000,00, efetuando o pagamento à título de entrada de R$ 26.000,00, e 

o restante de R$ 110.500,00 a ser pago em 360 parcelas mensais, 

iniciando a primeira em R$ 1.253,16 e a última no valor de R$ 334,32. 

Entretanto, que em meados de 2011 passou por um episódio de dor 

intensa e paralisia da perna direita, sendo diagnosticado um problema 

degenerativo na coluna, passando por procedimento cirúrgico no mês de 

janeiro de 2012. Passou por inúmeros procedimentos invasivos e não 

invasivos para reverter o quadro de dor crônica, porém, todos sem 

sucesso. No final do ano de 2013, em razão do quadro irreversível, 

pleiteou pela aposentaria por invalidez permanente, porém, mesmo assim, 

o requerido negou a cobertura, aduzindo que este ainda estava em 

tratamento, tratando-se de invalidez parcial. Posteriormente, mesmo com a 

sentença reconhecendo a invalidez permanente, em 06/05/2016, retroativo 

a junho/2014, novamente em contato com a seguradora, foi reaberto o 

processo de sinistro, e, apesar das infindáveis tentativas, ainda assim lhe 

foi negada a cobertura, e sem a devolução dos documentos originais 

enviados pelo requerente. Pleiteou, em sede de liminar, a concessão de 

tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para determinar a 

imediata suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento 

imobiliário, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Requereu ainda a 

prioridade de tramitação do feito, a inversão do ônus da prova e os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 
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suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). No que tange ao pedido 

de tutela de urgência, é uma providência que possui cognição sumária. 

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos 

necessários à sua concessão, conforme o art. 300 do CPC. A 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, se constatam quando o requerente comprova a sua invalidez 

permanente, preenchendo os requisitos para a cobertura do seguro, e 

esta lhe é negada. Ainda, pelo fato de continuar as cobranças das 

parcelas do contrato de financiamento imobiliário lhe causará prejuízo 

econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela de urgência. Intime-se o 

requerido para que suspenda as cobranças das parcelas vincendas do 

contrato imobiliário aqui discutido, até ulterior deliberação, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), conforme artigo 497 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

Proceda a Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, consoante 

estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1060805-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1060805-29.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda-se à 

alteração na capa dos autos fazendo constar a Ação como Embargos à 

Execução. II – Tendo em vista a distribuição por dependência dos autos da 

Ação de Execução de n. 1045573-74.2019.8.11.0041, equivocadamente 

remetidos para este juízo, remetam-se os presentes autos ao Cartório 

Distribuidor para a devida redistribuição à 2ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca para que sejam processados e julgados, 

simultaneamente. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042138-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER DOURADO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042138-92.2019.8.11.0041 Ação: Monitória Embargante: Banco Cruzeiro 

do Sul S/A Embargado: Eder Dourado Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. 

O embargante apresentou junto ao ID 24493508 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão interlocutória proferida junto ao ID 24276729, 

pleiteando o acolhimento dos Embargos para suprir pontos omissos na 

referida decisão. Alega ter sido a referida decisão omissa por não ter 

analisado o seu pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

apenas indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratutia. Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos 

em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Razão assiste ao embargante. Contradição 

existente no tocante ao dever de se aguardar decisão final nos embargos 

quanto às preliminares arguidas, para poder analisar o pedido de penhora 

online em contas dos executados e ao mesmo tempo ser determinado ao 

exequente dar andamento ao feito. Pelo exposto, ACOLHO os embargos 

declaratórios opostos para sanar a omissão contida na decisão de ID 

24276729, e, para tanto, defiro, excepcionalmente, o recolhimento das 

custas ao final do processo, ante a alegação de impossibilidade 

momentânea do requerente de custear as despesas processuais, em 

vista dos documentos trazidos aos autos, garantindo-lhe, dessa forma, o 

direito constitucional de acesso à Justiça. 2. Cite-se o devedor para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049368-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DEODATO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1049368-88.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco J. 

Safra S/A devidamente qualificado e representado, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão movida em face de Wesley Deodato Ribeiro, 

apresentou junto ao ID 26292368 Embargos de Declaração da decisão 

proferida junto ao ID 25628010 destes autos, alegando a existência de 

contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 

do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do 

cabimento dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. 

Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 
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decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120). Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta contradição existente na decisão 

proferida junto ao ID 25628010, que deferiu a liminar de busca e 

apreensão em favor do Banco requerente, ora embargante. Aduz o 

embargante que o Juízo determinou que o oficial de justiça não permita que 

qualquer pessoa alheia ou não pertencente ao poder judiciário o 

acompanhe no cumprimento do mandado. Defende que é a maior 

interessado na apreensão do bem, bem ainda, que o Dec. Lei 911/69 em 

nenhum momento veda a presença de pessoas que não pertençam ao 

Judiciário em acompanhar a apreensão do bem. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo Banco embargante, tenho que 

não merece acolhimento seu pedido. Com efeito, a referida decisão 

embargada determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem descrito na exordial, que após apreendido deverá ser depositado 

junto ao requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. E que após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar 

de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º 

do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 

Quanto à determinação de não permissão de qualquer pessoa alheia ou 

não pertencente ao poder judiciário acompanhando no cumprimento do 

mandado, tenho que não merece qualquer aclaramento ou retificação. 

Mantenho meu entendimento. Entendo que para o cumprimento da liminar 

de apreensão do bem se faz necessário apenas e tão somente da figura 

do competente Oficial de Justiça, que está realizando a referida diligência, 

não se fazendo necessária a presença de terceiras pessoas, alheias ou 

mesmo do localizador. O que objetiva o Banco embargante, por meio dos 

presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da decisão, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível. Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão. Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios. Aguarde-se o decurso 

de prazo para recurso da presente decisão. Em seguida, cumpra-se a 

decisão constante junto ao ID 25628010, exatamente na forma ali 

determinada. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014474-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JULIO CESAR DE ALMEIDA 

BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA, 

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, SUPREMO ITALIA INCORPORACOES 

LTDA RÉU: BANCO BRADESCO Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Comparece o requerente na petição junto ao ID 24698691, informando que 

outros lotes comercializados foram devidamente quitados, noticiando 

assim a quitação das referidas unidades, postulando pela liberação do 

gravame de hipoteca dos referidos lotes. O Banco executado comparece 

junto ao ID 25258885, argumentando que realizou as baixas de matrículas 

autônomas que haviam sido quitadas anteriormente a concessão da 

LIMINAR datada em 21/08/2018. Resguardando-se direitos e interesses de 

terceiros de boa-fé. Aduz que na previsão contratual cláusula 17, §1ª 

(doc. anexo) do Contrato Particular de Abertura de Crédito Para Execução 

de Obra de Infraestrutura de Condomínio com Garantia Hipotecária de 

Primeiro Grau e Outras Avenças nº 300.246-0 (Contrato nº 0810479.4) 

que todos os depósitos referentes a comercialização das unidades 

autônomas deveriam ser efetuados em conta corrente vinculada. Alega 

ainda o Banco que as negociações posteriores a concessão da liminar, 

estes novos negócios jurídicos geraram vultuosas quantias e os 

requerentes na posse destes numerários, provenientes das alienações a 

terceiros de boa-fé, empregaram no fomento de seus negócios. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

BAIXA DE GRAVAME HIPOTECARIO - POSSIBILIDADE - NEGÓCIO 

JURÍDICO CELEBRADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA - SUMULA 308 DO STJ - ADQUIRENTE DE BOA FÉ - 

LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES- IMPOSSIBILIDADE. – A súmula 308 do STJ 

estabelece que o gravame hipotecário firmado entre a construtora e o 

agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de 

compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente de boa-fé. 

Considerando-se que as astreintes funcionam como instrumento hábil a 

compelir o devedor a cumprir sua obrigação, não há que se falar em 

exclusão ou minoração do valor fixado nesta fase processual, quando 

ainda sequer houve o descumprimento.” (TJ-MG, AI nº. 

10024123448375001 MG, 11ª Câmara Cível, Relator: Alexandre Santiago, 

Julgado em 20/11/2017). (grifo nosso) CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA QUITAÇÃO - GARANTIA HIPOTECÁRIA - BAIXA DO 

GRAVAME -INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO STJ. A súmula nº 308, do 

STJ estabelece que a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição 

financeira, anterior ou posterior à celebração do contrato, não tem eficácia 

perante o adquirente do imóvel. Baixa da hipoteca que deve ser 

providenciada pelo devedor direto, após a quitação do preço pelo 

adquirente do imóvel. A demora injustificada em se cancelar a hipoteca 

configura dano moral a ser reparado, cuja quantificação, no caso, se fez 

consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Parcial 

provimento do recurso, para reconhecer a perda parcial do objeto da 

demanda.  (Processo:  APL 0007379-14.2010.8.19.0203 RJ 

0007379-14.2010.8.19.0203, Órgão Julgador: SÉTIMA CAMARA CIVEL, 

Publicação: 18/02/2014, Julgamento: 4 de Dezembro de 2013, Relator: 

DES. RICARDO COUTO DE CASTRO). (grifo nosso) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA 

DEFERIDA PARA A BAIXA DA HIPOTECA PENDENTE SOBRE O IMÓVEL 

OBJETO DA AÇÃO EM FAVOR DOS AUTORES, ADQUIRENTES DO 

IMÓVEL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 800,00 ATÉ O LIMITE DO 

VALOR DO IMÓVEL. INCONFORMISMO DA CORRÉ. NÃO ACOLHIMENTO. 

IMÓVEL HIPOTECADO EM FAVOR DO BANCO COMO GARANTIA DO 

FINANCIAMENTO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

INEFICÁCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 308 DO STJ. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEVER 

CONTRATUAL DA CONSTRUTORA EM LIBERAR A HIPOTECA APÓS O 

PRAZO ESTABELECIDO DA QUITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA NOS LIMITES 

DA COGNIÇÃO DO AGRAVO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. ART. 1007 CPC - EVENTUAL RECURSO (TJ-SP-AI: 

21323167920198260000 SP 2132316-79.2019.8.26.0000, Relator João 

Pazine Net, Data de Julgamento: 10/07/2019, 3ª Câmara de Direito Provado, 

Data de Publicação: 10/07/2019. (grifo nosso) Diante dos argumentos do 

Banco requerido, tendo em vista que as partes pactuaram no contrato 

Cédula de Crédito Bancário sob n. 300.246-0, conforme prevê a cláusula 

trigésima nova, caput e parágrafo terceiro, para que as despesas com os 

emolumentos que envolvem o negócio jurídico devem ser de 

responsabilidade dos requerentes, defiro o pedido junto aos ID’s 24697062 

e 26684501, com fundamento na Súmula do STJ de nº 308, intimem-se aos 

requerentes para que promovam os atos necessários à liberação do 

gravame de hipoteca, com relação aos bens imóveis (unidades 

autônomas) transacionados com terceiros e COMPROVADAMENTE 

QUITADOS, em vista dos Termos de Quitação e Autorização de Escritura, 

consoante ID’s 24698696, 24698697, 26684502 e 26684503. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de 
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dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049366-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1049366-21.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Administradora de Consórcio Nacional Honda devidamente qualificado e 

representado, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face 

de Jairo Aparecido Caetano Torquetti, apresentou junto ao ID 26291992 

Embargos de Declaração da decisão proferida junto ao ID 25626739 

destes autos, alegando a existência de contradição pleiteando o 

acolhimento destes para suprir ponto contraditório e aclarar a r. decisão. 

Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na decisão proferida junto ao ID 25626739, 

que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do Banco 

requerente, ora embargante. Aduz o embargante que o Juízo determinou 

que o oficial de justiça não permita que qualquer pessoa alheia ou não 

pertencente ao poder judiciário o acompanhe no cumprimento do mandado. 

Defende que é a maior interessado na apreensão do bem, bem ainda, que 

o Dec. Lei 911/69 em nenhum momento veda a presença de pessoas que 

não pertençam ao Judiciário em acompanhar a apreensão do bem. Apesar 

dos substanciosos argumentos expendidos pelo Banco embargante, tenho 

que não merece acolhimento seu pedido. Com efeito, a referida decisão 

embargada determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do 

bem descrito na exordial, que após apreendido deverá ser depositado 

junto ao requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. E que após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar 

de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º 

do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 

Quanto à determinação de não permissão de qualquer pessoa alheia ou 

não pertencente ao poder judiciário acompanhando no cumprimento do 

mandado, tenho que não merece qualquer aclaramento ou retificação. 

Mantenho meu entendimento. Entendo que para o cumprimento da liminar 

de apreensão do bem se faz necessário apenas e tão somente da figura 

do competente Oficial de Justiça, que está realizando a referida diligência, 

não se fazendo necessária a presença de terceiras pessoas, alheias ou 

mesmo do localizador. O que objetiva o Banco embargante, por meio dos 

presentes embargos é a reapreciação dos autos, conforme fundamento 

da decisão, tratando-se de matéria já abordada e esgotada na decisão 

guerreada, o que é processualmente impossível, visto que já devidamente 

atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já 

decidida, o que só será possível através do recurso cabível. Assim 

entendo que não há o que se aclarar na referida decisão. Com essas 

considerações, rejeito os embargos declaratórios. Aguarde-se o decurso 

de prazo para recurso da presente decisão. Em seguida, cumpra-se a 

decisão constante junto ao ID 25626739, exatamente na forma ali 

determinada. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058379-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS JOSE DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058379-44.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Intime-se o requerente para regularizar o valor dado à causa, visto que é 

diverso do valor constante na planilha de Id 27096940, e divergente do 

montante sobre o qual foram recolhidas as custas processuais iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057346-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KELLY SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057346-19.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro a emenda a inicial, constante de Id 27386247, tendo em vista que a 

decisão junto ao Id 26778201 passou irrecorrida, intime-se novamente o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com a decisão 

supracitada, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento 

do feito. A comprovação da mora do requerido é requisito indispensável 

para a para propositura da ação de busca e apreensão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033358-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033358-37.2017.8.11.0041 Ação: Ordinária de Readequação e 

Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Pedido de Liminar 

Embargante: João Ricardo Pereira de Araújo Embargado: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. O embargante 

apresentou junto ao ID 20933562 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida junto ao ID 20674660, pleiteando o acolhimento destes 

para sanar a omissão, obscuridade e contradição quanto à capitalização 

de juros não contratada de forma expressa, e quanto às tarifas 

administrativas que não foram analisadas e existentes no contrato. O 

embargado apresentou contrarrazões junto ao ID 22699933. Atendendo 

ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo Civil é expresso e 

específico quando do cabimento dos Embargos de Declaração, consoante 

seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao 

Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

pág. 2120). O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro 

no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos. Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo. Pretende o embargante 

a reforma da decisão, pedido este que não é cabível em sede de 

Embargos de Declaração. Ressalto ainda que foram analisadas as tarifas 

existentes no contrato, explicitadas uma a uma na referida Sentença. Isto 

posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1051150-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE OAB - MT20918/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051150-33.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte 

autora. II – No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Pugna o requerente, 

em sede de antecipação de tutela, a baixa das restrições junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Quanto ao pedido de baixa das restrições 

eventualmente existentes junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que o requerente autoriza os débitos e as restrições no caso 

de inadimplemento. Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, 

incabível o seu cancelamento, bem como, a baixa das restrições. É cediço 

que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data 

do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. IV – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência e conciliação, na forma 

do art. 335, inciso I, do CPC, consignando no mandado as advertências 

dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045345-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PONCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1045345-02.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial junto ao Id 27273238. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2063 de 2237



instrumento de protesto acostados aos autos, comprovada a mora da 

parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – 

COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO 

CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA 

BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em mora a 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor 

quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido 

pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter 

aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter 

o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA LAND ROVER, MODELO EVOQUE PURE 

P5D, CHASSI SALVA2BGXCH620281, PLACA NUB1771, COR CINZA, ANO 

11/12, MOVIDO À GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055504-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALASSE MARTINS DE MOURA (EXECUTADO)

FARMA POPULAR - COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055504-04.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27105701. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053851-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIANE NARA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1053851-64.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

26882782. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO SANDERO 

PRIVILEGE HI-FLEX 1.6 8V 5P G, CHASSI 93YBSR2TH8J012382, PLACA 

NJB5562, COR PRETO, ANO 2008, MOVIDO À ÁLCOOL/GASOLINA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1055254-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALLES ARRAIS URURAY DE SOUZA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055254-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 26626546. 2. Cite-se o devedor para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça junto ao Id 26626544, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054393-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE DUARTE DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054393-82.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

26463029 (pág. 2). 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão da motocicleta MARCA 

HONDA, MODELO CG 160 START, CHASSI 9C2KC2500JR125826, PLACA 

QCY0404, RENAVAM 1153362209, COR VERMELHA, ANO 18/18, MOVIDO 

À GASOLINA, depositando-a em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048783-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048783-36.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com a juntada do contrato firmado entre as partes 

Id 27008695. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA 

XEI20FLEX, CHASSI 9BRBD3HE4K0438241, PLACA QCD7074, RENAVAM 

01194564507, COR BRANCA, ANO 19/19, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1051718-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA SEMPIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2065 de 2237



ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1051718-49.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27062608. 2. Cite-se a executada para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar a executada, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27062611 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057250-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA PADILHA DA CUNHA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057250-04.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 26968560 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048304-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA TENORIO PEREIRA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048304-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26863946. 2. Cite-se a executada para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar a executada, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 26863947 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047397-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI AUXILIADORA SEMPIO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047397-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26862786. 2. Cite-se a executada para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar a executada, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 26862790 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 
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mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046032-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

JAIR CARLOS PEREIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046032-76.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26863332. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 26863334 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003649-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003649-20.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Judson 

José Gomes apresentou na petição de Id 24349934, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 23979229 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão. Acerca dos declaratórios manifestou-se o 

banco na petição de Id 24734788. Atendendo ao comando do art. 1024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida no Id 23979229 dos autos. Verifico que a sentença 

embargada julgou parcialmente procedente a ação, revisando apenas e 

tão somente a cláusula do contrato que trata da cobrança de tarifa de 

“cap. parc. premiável”, entendendo pela venda casada e nulidade da 

mesma, determinando ao final a restituição em dobro. Questionou o 

embargante acerca das cláusulas de capitalização mensal dos juros e da 

cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato, aduzindo que as 

referidas cláusulas devem ser revisadas, argumentando sua abusividade. 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que não merecem prosperar. Com efeito, não vejo 

qualquer omissão que enseje a modificação sentença. Diante dos 

argumentos do embargante, verifico que não objetiva o aclaramento da 

sentença, para sanar eventual omissão mas apenas e tão somente a 

rediscussão da matéria, com a reforma da sentença. Entendo que o 

objetivo dos embargos declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação 

do conteúdo da sentença é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a modificação da 

sentença ser obtida pelo embargante através do recurso cabível. Com 

essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos, mantendo inalterada a sentença proferida no Id 23979229. 

Aguarde-se o decurso de prazo, após certifique-se. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046267-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA FABIOLA TRAMONTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046267-43.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26863319. 2. Cite-se a executada para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar a executada, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 
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honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 26863310 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054806-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE JESUS COELHO SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054806-95.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Desentranhe-se os Embargos à Execução de Id 27570248, entregando-os 

ao patrono da embargante, mediante recibo/certidão nos autos, para o 

qual concedo o prazo de 03 (três) dias para o regular cumprimento do 

contido no artigo 914, §1º do CPC. 2. Defiro a emenda à inicial com o 

devido pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, Id 27487121 – 

pág. 3. 3. Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido da segunda via do 

mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046890-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BUENO FELIPE (EXECUTADO)

ROSIANE HENRIQUE DAMASIO (EXECUTADO)

BUENO FELIPE E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046890-10.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26862769. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 26862764 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061182-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE CAMARGO ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061182-97.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 27645282, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001322-05.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES FALGATER LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001322-05.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Banco 

Bradesco S/A apresentou na petição de Id 22784773, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 22649561 dos autos, alegando a 

existência de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Acerca dos declaratórios 

manifestou-se o banco na petição de Id 24734788. Atendendo ao 

comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os 

embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa 

ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório.” (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta contradição existente na sentença proferida no Id 22649561 dos 

autos. Verifico que a sentença embargada julgou parcialmente procedente 

a ação, reconhecendo a falha na prestação do serviço por parte do banco 

requerido, devendo ressarcir ao autor, os valores de tarifa de manutenção 

de conta, cobrados em duplicidade, portanto, indevidamente na conta do 

requerente, ressaltando que a cobrança da tarifa de manutenção mensal 

deve se dar uma única vez ao mês, determinando a apuração em 

liquidação de sentença. Questionou o banco embargante alegando a 

existência de contradição em relação às questões suscitadas em defesa. 

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco 

embargante, tenho que não merecem prosperar. Com efeito, não vejo 

qualquer contradição que enseje a modificação sentença. Diante dos 

argumentos do embargante, verifico que não objetiva o aclaramento da 

sentença, para sanar eventual contradição, mas apenas e tão somente a 

rediscussão da matéria, com a reforma da sentença. Entendo que o 

objetivo dos embargos declaratórios não é esse! Com efeito, a modificação 

do conteúdo da sentença é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a modificação da 

sentença ser obtida pelo embargante através do recurso cabível. Com 

essas considerações, conheço dos embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos, mantendo inalterada a sentença proferida no Id 23979229. 

Aguarde-se o decurso de prazo, após certifique-se. Tendo em vista que o 

requerente, ora embargado, apresentou recurso de apelação, contido no 

Id 22831222, recebo o recurso. Intime-se a parte recorrida para 

apresentar as contrarrazões, no prazo. Após, subam os autos à Egrégia 

Instância Superior, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022957-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO INDUSTRIARIO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA ZANELLA OAB - PR67842 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022957-42.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Itaú 

Unibanco S/A apresentou na petição de Id 24985380, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 24643111 dos autos, alegando a 

existência de contradição pleiteando o acolhimento destes para suprir 

ponto contraditório e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 

1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. 

Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos 

declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta 

contradição existente na sentença proferida no Id 24643111 dos autos. 

Verifico que a sentença embargada julgou parcialmente procedente a 

ação, revisando apenas e tão somente a cláusula do contrato que trata 

dos juros remuneratórios, limitando-os em 6,04% ao mês. Aduziu o 

embargante que considerando que a ação fora julgada improcedente, não 

há motivos para revisar os juros remuneratórios. Em seus declaratórios 

pede o banco embargante pela modificação da sentença no tocante à 

cláusula revisada. Diante dos substanciosos argumentos expendidos pelo 

banco embargante, tenho que merecem prosperar. Com efeito, verifico 

contradição e equívoco do juízo que apesar de limitar os juros 

remuneratórios, julgou a ação improcedente. Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e acolho os mesmos, passando o 

dispositivo da sentença a constar o seguinte: (...) DISPOSITIVO. Isso 

posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E de consequência, reviso o 

contrato firmado entre as partes, ora questionado, Cédula de Crédito 

Bancário CP/CDC de nº 390723734, Id 9619751 e determino o seguinte: 1. 

Limito os juros remuneratórios em 6,04% ao mês. 2. Mantenho a 

capitalização na forma contratada. 3. Mantenho a cobrança das taxas e 

tarifas cobradas na conta corrente, apurados no Id 14398313, tendo em 

vista que foram cobradas por serviços efetivamente utilizados pela autora 

e prestados pelo banco. 4. Mantenho as demais cláusulas do contrato. 

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus 

pedidos, condeno a requerente ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra traçada no §2º do 

art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Aguarde-se o 

decurso de prazo, após certifique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005111-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PEDRO DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005111-46.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observa-se 

que as partes novamente pedem a homologação do acordo e, ao mesmo 

tempo, a suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do 

referido acordo, no entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades 

entre os pedidos de homologação com base no artigo 487 e o pedido de 

suspensão do processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2069 de 2237



do CPC, por si só, já são causas extintivas, na medida em que o 

mencionado artigo refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro 

apenas o pedido de suspensão da ação de ID’s 26658664 e 26658666. 

Suspendo o feito até 25/04/2021, data para pagamento da última parcela 

do acordo. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem 

quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027885-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR BARRIQUELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027885-70.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante do 

termo de acordo de ID 22742111, defiro o pedido de suspensão da ação. 

Suspendo o feito até 10/08/2023, data para pagamento da última parcela 

do acordo. Ainda, determino a BAIXA da restrição judicial inclusa junto ao 

veículo localizado em nome do executado junto ao sistema RENAJUD, ID 

17613704, acompanhando anexo o comprovante da mencionada baixa. 

Decorrido o prazo, intimem-se as partes para informarem quanto ao 

cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 19 de 

dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040510-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FANTINATTI DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040510-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S.A. REQUERIDO: RODRIGO FANTINATTI DE BRITO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. Defiro o pedido junto ao ID 25785366, 

desentranhe-se o mandado de citação do requerido, para cumprimento no 

endereço indicado no ID 25373962- pág. 02, ficando autorizado o meirinho 

dos benefícios do art. 212, do CPC. Ressaltando que o comprovante de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça encontra-se junto ao ID 

25785367. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034426-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LEAL AKATSUKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1034426-22.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Chamo o 

feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que o bem foi regularmente 

apreendido junto ao ID 11112228, em 13/12/2017. Equivocou-se o Sr. 

Oficial de Justiça ao citar a esposa do requerido, conforme consta na 

decisão de ID 17190560. Devidamente intimado o requerente, por seu 

patrono e PESSOALMENTE, para providenciar a regular citação do 

requerido, este se manteve silente, certidão de ID 26516003. Desta feita, 

intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, a dar o regular andamento ao feito, em vista do longo 

transcurso de prazo da apreensão do bem (em 13/12/2017), 

providenciando a REGULAR citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de revogação da liminar, extinção da ação e arquivamento 

do feito. Cumpra-se. A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013951-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013951-11.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Auxiliadora da Silva apresentou na petição de Id 24356366, Embargos de 

Declaração da sentença proferida no Id 23971099 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão. Acerca dos declaratórios manifestou-se o 

banco na petição de Id 25063114. Atendendo ao comando do art. 1024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Trata-se de irresignação no tocante a suposta omissão existente na 

sentença proferida no Id 23971099 dos autos. Verifico que a sentença 

embargada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a 

conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público, todavia, mantendo os juros remuneratórios fixos em 

4.80% ao mês. Defendeu a embargante a necessidade do acolhimento dos 

declaratórios com efeitos infringentes, para aplicar os juros 

remuneratórios referentes à taxa média de mercado dos contratos de 
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empréstimo, que alega ser de 2,17% ao mês. Em sua manifestação, 

refutou o banco os argumentos da embargante. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pela embargante, tenho que não 

merecem prosperar. Com efeito, não vejo qualquer omissão que enseje a 

modificação sentença. Diante dos argumentos da embargante, verifico que 

não objetiva o aclaramento da sentença, para sanar eventual contradição, 

mas apenas e tão somente a rediscussão da matéria, com a reforma da 

sentença, o que se reforça com o pedido do efeito infringente dos 

embargos. Entendo que o objetivo dos embargos declaratórios não é esse! 

Com efeito, a modificação do conteúdo da sentença é processualmente 

impossível, visto que já devidamente atingida pela preclusão pro judicato, 

que proíbe ao juiz modificar questão já decidida. Desta forma, deveria a 

modificação da sentença ser obtida pelo embargante através do recurso 

cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios 

e rejeito os mesmos, mantendo inalterada a sentença proferida no Id 

23971099. Aguarde-se o decurso de prazo, após certifique-se. Tendo em 

vista que o banco requerido, ora embargado, apresentou recurso de 

apelação, contido no Id 24638547, recebo o recurso. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões, no prazo legal. Após, subam 

os autos à Egrégia Instância Superior, com as homenagens deste Juízo. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040062-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

SUELY DOLORES MACIEL DE ARRUDA E SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040062-32.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, SUELY DOLORES MACIEL 

DE ARRUDA E S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo em vista os 

executados não foram devidamente citados nos autos. Defiro a emenda à 

inicial nos termos da petição junto ao ID 25570441, para excluir do objeto 

desta ação a Cédula de Crédito Bancário 40/00711-1, cujo saldo devedor 

à época do ajuizamento era de R$ 1.591.505,33 (um milhão quinhentos e 

noventa e um mil quinhentos e cinco reais e trinta três centavos) conforme 

ID 16581063. Diante disso, a presente execução deve prosseguir somente 

em relação a Cédula de Crédito Bancário 20/00694-2, que à época do 

ajuizamento tinha como saldo devedor o valor de R$ 1.449.031,85 (um 

milhão quatrocentos e quarenta e nove mil e trinta e um reais e oitenta e 

cinco centavos), conforme ID 16581062, devendo, doravante, ser este o 

valor da causa, registrando-se as alterações no sistema. II – Proceda a 

Secretaria ao cumprimento do despacho constante de ID 24247266, 

promovendo as retificações necessárias no mandado de citação, nos 

termos do acima determinado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1061310-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY BANDEIRA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MONTEIRO FEGURI OAB - MT8328-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1061310-20.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais 

e morais proposta por Magaly Bandeira Bispo em face de Banco 

Panamericano S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da lide 

não atende às especificações da competência desta vara, a declaração 

de incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se 

impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão 

contratual, pleiteia a requerente somente a declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais e materiais, não havendo quaisquer 

discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E 

NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 
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PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 07 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028823-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUDES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028823-94.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Ante o 

pedido da autora, constante da exordial, bem ainda, as particularidades do 

caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo 

Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo 

audiência de conciliação, para o dia 02/04/2020 às 15:00 horas, para 

tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerido, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também a autora comparecer à audiência munida 

de proposta para solução amigável. II – Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1061916-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREGINALDO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1061916-48.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – Defiro 

o pedido do requerente para que o requerido apresente, no prazo da 

resposta, cópia das faturas, extratos e detalhamento dos últimos 05 

(cinco) anos, dos seguintes cartões de crédito: 04 (quatro) cartões 

mastercard com números finais: 6834, 7774, 3962, 4552 e 01 (um) cartão 

visa final 0791. III – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consignando no mandado a advertência do 

art. 400 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031765-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVERIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031765-02.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Ante o 

pedido da autora, constante da exordial, bem ainda, considerando a 

existência de valores depositados nos autos e tendo em vista as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 02/04/2020 às 14:30 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino ao banco requerido, que verifique atentamente 

as particularidades do caso, o valor depositado nos autos e compareça a 

esta audiência devidamente munido de proposta para solução amigável. 

Deve também a autora comparecer à audiência munida de proposta para 

solução amigável. II – Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Após, voltem-me 

os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos 

processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1062294-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCKON JUNIOR OLIVEIRA GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 
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1062294-04.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

constato que não há motivos para que a distribuição seja realizada por 

continência/dependência aos autos de n. 1061977-06.2019.8.11.0041, 

posto que não possuem a mesma causa de pedir. Não há conexão entre 

os feitos, exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não há 

razão dos presentes autos serem distribuídos para esta vara. Neste 

sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL 

DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação 

revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do 

STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há 

motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o 

julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo nosso) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de 

ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, 

é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja 

feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no 

caso do autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifo nosso) Assim, 

determino sejam desapensados estes autos, e que sejam estes remetidos 

ao cartório distribuidor para a livre distribuição do mesmo (por 

sorteio/aleatório) ao juízo especializado em direito bancário competente. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1061908-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BENEDITO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1061908-71.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Compulsando os autos, 

constato que não há motivos para que a distribuição seja realizada por 

continência/dependência aos autos de n. 1060783-68-2019.8.11.0041, 

posto que não possuem a mesma causa de pedir. Não há conexão entre 

os feitos, exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não há 

razão dos presentes autos serem distribuídos para esta vara. Neste 

sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL 

DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação 

revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do 

STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há 

motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o 

julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo nosso) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A 

MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de 

ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, 

é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja 

feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no 

caso do autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifo nosso) Assim, 

determino sejam desapensados estes autos, e que sejam estes remetidos 

ao cartório distribuidor para a livre distribuição do mesmo (por 

sorteio/aleatório) ao juízo especializado em direito bancário competente. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022234-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022234-91.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JUCILENE NEVES DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Antes de analisar o pedido do exequente para penhora do imóvel 

encontrado pela Declaração de Bens da executada junto ao ID 20202461 – 

pág. 04, expeça-se mandado de constatação, devendo o Oficial de Justiça 

proceder à constatação de que o imóvel indicado junto ao ID 20365987, se 

trata de bem de família, com urgência. II – Intime-se o exequente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo o mandado, intime-se 

o exequente para manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020 Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010533-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO AMARAL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010533-31.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Proceda 

a Secretaria à anotação de prioridade de tramitação, consoante 

estabelece a Lei 12.008/2009. II – Ante o pedido do autor, constante da 

exordial, bem ainda, as particularidades do caso e tendo em vista as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 02/04/2020 às 15:30 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino ao banco requerido, que verifique atentamente 

as particularidades do caso e compareça a esta audiência devidamente 

munido de proposta para solução amigável. Deve também a autora 
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comparecer à audiência munida de proposta para solução amigável. III – 

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em 

conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062400-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1062400-63.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diogo 

Fernandes da Conceição ingressou com Ação de Revisão Contratual com 

Pedido Liminar em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. Afirma o requerente que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do 

veículo modelo L200 TRITON HPE 3.2, marca MISTUBISHI, cor PRATA, 

chassi 93XJRKB8T8C805442, placa HTC 1681, ano 2008/2008, em 

23/02/2019, no valor total de R$ 58.517,88, a ser pago em 48 parcelas 

mensais de R$ 1.919,59, com juros de 2,03% ao mês. Que realizou um 

aditamento ao contrato de financiamento, alterando o valor contratado e a 

data de vencimento das parcelas, sendo recalculado em 60 parcelas 

mensais de R$ 1.060,49, com vencimento em 28/07/2019. Entretanto, que 

há valores abusivos no contrato inicial de capitalização diária, tarifas 

administrativas abusivas, onerando o mesmo, bem como o seu aditamento. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja deferida a consignação 

em juízo no valor que entende devido de R$ 735,70 ou no valor contratado, 

seja determinado ao requerido que exclua e abstenha de incluir seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, seja 

mantido na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja deferida a consignação do valor que 

entende devido de R$ 735,70 ou o valor contratado, seja determinado ao 

requerido que exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito e seja mantido na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, capitalização, taxas e encargos a serem aplicados 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

do requerente nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão contratual quanto à periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que há encargos abusivos, não tem o 

condão de levar a presunção de que são efetivamente desproporcionais. 

Ademais, pelo que consta do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a 

quantia incontroversa diretamente ao requerido, conforme segue: “Art. 

330 - (...) § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação 

decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o 

autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as 

obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de 

quantificar o valor incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o 

valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo 

contratados.” Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, 

consoante artigo 300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora 

consigne em juízo o valor que entende devido, uma vez que não há 

qualquer vedação legal ao referido depósito, mas tal depósito não terá 

efeito liberatório, tampouco servirá para deferir a tutela requerida. Diante 

disso, defiro o pedido de consignação do valor que entende devido, que 

deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal 

j u n t o  a o  s i t e  d a  r e f e r i d a  c o n t a  ú n i c a 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto dia útil após a 

data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010326-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSE RIBEIRO DIAS - ME (EXECUTADO)

MELISSE RIBEIRO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010326-03.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MELISSE RIBEIRO DIAS - ME, MELISSE RIBEIRO DIAS 
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Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Ainda que o Código de Processo Civil 

em seu art. 139, IV confira ao magistrado “determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária”, entendo que o pleito junto ao ID 

20700309 não proporcionará proveito direto para a presente causa. O art. 

8º do CPC disciplina in verbis “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e 

promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a 

proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a 

eficiência.”. Diante disso, indefiro os pedidos de apreensão da carteira 

nacional de habilitação e do passaporte, além do bloqueio dos cartões de 

crédito em nome das executadas, vindo junto ao ID 20700309. II – Intime-se 

a parte autora e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037315-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA HELIODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037315-75.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Ante o 

pedido da autora, constante da exordial, bem ainda, considerando as 

particularidades do caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 02/04/2020 às 16:00 horas, 

para tentativa de composição nos presentes autos. Determino aos 

requeridos, que verifiquem atentamente as particularidades do caso e 

compareçam a esta audiência devidamente munidos de proposta para 

solução amigável. Deve também a autora comparecer à audiência munida 

de proposta para solução amigável. II – Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA COSTA DOS SANTOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000008-53.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pela requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando a requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino à 

requerente que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, trazendo aos autos cópia do contrato 

firmado entre as partes e indicado na inicial, que pretende controverter, ao 

que indefiro a apresentação deste pelo requerido. Intimem-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000009-38.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Luiz 

Fernando Amaral ingressou com Ação de Revisão Contratual com Pedido 

Liminar em face de Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. 

Afirma o requerente que firmou com o requerido um contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária para aquisição do bem 

modelo TITAN 160 FLEX-ONE, marca HONDA, cor VERMELHA, chassi 

9C2KC2200GR132020, placa QBN 4643, ano 2016/2016, em 24/05/2017, 

no valor total de R$ 5.293,91, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 

292,88, com juros de 4,33% ao mês. Entretanto, que há valores abusivos 

no contrato inicial de capitalização diária, tarifas administrativas abusivas, 

onerando o mesmo. Assim, em sede de tutela antecipada, requer seja 

deferida a consignação em juízo no valor que entende devido de R$ 

163,11 ou no valor contratado, seja determinado ao requerido que exclua 

e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, seja mantido na posse do bem, a inversão do ônus da 

prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 
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Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna o requerente seja 

deferida a consignação do valor que entende devido de R$ 163,11 ou o 

valor contratado, seja determinado ao requerido que exclua e/ou abstenha 

de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e 

seja mantido na posse do bem. Entretanto, analisar os pedidos de 

alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros, capitalização, 

taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o 

requerido abstenha de incluir o nome do requerente nos cadastros de 

crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

são efetivamente desproporcionais. Ademais, pelo que consta do art. 330, 

§§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao 

requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 07 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025162-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURAPLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ (EXECUTADO)

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (EXECUTADO)

CHOITI IEDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO DA SILVA OAB - PR20747 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025162-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: NATURAPLUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDEZ, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA, CHOITI IEDA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

oposição dos embargos à execução pelos representantes do executado 

falecido Choiti Ieda, certifique a Secretaria a tempestividade dos referidos 

embargos apresentados apensos sob n. 1047924-20.2019.8.11.0041. 

Após, nos termos do artigo 914 do Código de Processo Civil, proceda à 

Secretaria ao desentranhamento dos documentos junto aos ID’s 

24448476, 24448759, 24448774, 24448779, 2448783, 2448788, 

24449094, 24449101, 24449104, 2449114, 24449121, 2449125, 2449129, 

24449133, 24449138 e 2449397. II – Defiro o pedido do exequente 

constante no ID 10783387, expeça-se certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, 

para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou 

registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 

828 do Código de Processo Civil, com urgência. III – Expeça-se carta 

precatória de caráter itinerante para a Comarca de Londrina – PR, 

objetivando a citação dos executados, ID 17905652: - NATURAPLUS 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME, endereço: RUA VENEZUELA, 

Nº 267, SOBRELOJA, VILA BRASIL, LONDRINA/PR, CEP: 86.010-680; - 

ROBERTO IKEDA CASTRILLON FERNANDES, endereço: RUA VENEZUELA, 

Nº 267, SOBRELOJA, VILA BRASIL, LONDRINA/PR, CEP: 86.010-680. IV – 

Desentranhe-se o mandado de citação da executada Andreia Domingas 

Ferreira, para cumprimento no endereço indicado junto ao ID 17905652, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC. V – 

Intime-se o requerente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024118-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))
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ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024118-58.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

23977049. II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença, contido na 

petição de Id 25330404. III – Em vista disso, procedam-se as anotações de 

praxe nos autos e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da 

ação como Cumprimento de sentença, tendo como exequente: Genevaldo 

Batista da Silva e como executado: Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento. IV – Tendo em vista o pagamento espontâneo realizado pela 

instituição financeira requerida, consoante comprovante de depósito de Id 

23976939, defiro o pedido do exequente de levantamento de 

incontroverso, constante da petição de Id 25330404, pág. 06. E para tanto, 

expeça-se o competente alvará, na forma indicada na petição de Id 

25330404, pág. 06 (SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA CPF 344.420.731 

-04 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.4651 Conta Corrente (Operação 

001) nº 20223 – 0), com os rendimentos creditados no período. V – A fim 

de que o Juízo possa analisar o pedido do exequente de intimação do 

banco para complementação do pagamento do débito, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o cálculo 

do débito atualizado, considerando o montante depositado no Id 23976939, 

aqui autorizado o levantamento, fazendo-se a compensação necessária. 

Após a manifestação do exequente, renove-se a conclusão, obedecendo 

o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme 

determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032422-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADNER RAFAEL DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 3 2 4 2 2 - 1 2 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BONAMI 

ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Indefiro o pedido junto ao ID 16477642. Com efeito, observo que o bem foi 

devidamente apreendido, consoante ID 13115041, bem ainda, verifico que 

o requerido não foi citado pessoalmente, consoante certidão do Sr. Oficial 

de Justiça ID 13115044, pág. - 01. Diante disso, em cumprimento a decisão 

proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na 

ação de embargos de terceiro c/c pedido de tutela de urgência sob n. 

1032422-12.2017.8.11.0041, no recurso de Agravo de Instrumento sob n. 

1000001-72.2019.8.11.9005 (ID 22580952), intime-se o requerente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito, promovendo a citação do requerido para a devida 

angularização processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

revogação da liminar deferida, bem como devolução do bem apreendido, ID 

13115041. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1054896-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMEN KAMAL GHAZALE (EMBARGANTE)

MARCOS ROGERIO CARDIM (EMBARGANTE)

RUY BARBOSA BAPTISTA (EMBARGANTE)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1054896-06.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo 

em vista que os embargantes informaram que o crédito executado foi 

incluso no Plano da Recuperação Judicial da empresa MJB Vigilância e 

Segurança Ltda, a qual celebrou o contrato, podendo ocorrer a novação 

do referido crédito, recebo os presentes embargos com efeito 

suspensivo, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

previstos no §1º do art. 919 do CPC. II – Intime-se o Embargado, na pessoa 

de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal. III – Traslade-se cópia 

desta decisão para a Execução apensa n. 1036308-48.2019.8.11.0041. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062330-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA DE BRITO GOMES OAB - RJ125536 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1062330-46.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Bradesco 

Auto/Re Companhia de Seguros contra Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente qualificados na inicial. 

Compulsando os autos, observo que a presente demanda decorre de 

relação subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária. 

Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do Conselho da Magistratura 

este Juízo passou a ter competência exclusiva para processar e julgar os 

feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independente do polo processual que ocupem. Nessa linha de intelecção, 

dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 

1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 

(COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes 

varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também 

visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Ademais, NÃO consta em 

quaisquer dos polos da presente ação uma instituição financeira. Desse 
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modo, tenho que, em se tratando a relação jurídica posta, em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Eenergia S/A, de ressarcimento 

de seguro, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, por não ser relação bancária, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Não há nos autos qualquer discussão quanto às cláusulas do contrato de 

financiamento firmado, de ordem financeira/bancária. Neste sentido: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo e 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061897-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061897-42.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a parcela pela qual foi notificado o 

requerido, encontra-se paga (vencimento em 03/06/2019). Outrossim, 

verifico que a parcela postada na notificação (Id 27724427), é diversa da 

constante na inicial de Id 27724417 – pág. 4 e na planilha de Id 27724433. 

Assim, não é válida a notificação, não restando comprovada a mora do 

requerido. A constituição em mora do requerido é requisito indispensável 

para a propositura da ação de busca e apreensão. Assim, intime-se o 

requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção. II - Ademais, intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061624-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061624-63.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o requerente não trouxe a notificação 

extrajudicial, não restando comprovada a mora do requerido. A notificação 

é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se, o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Ademais, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos cópia do Contrato com cláusula de Alienação Fiduciária referente ao 

veículo descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devidamente 

assinado pelo requerido quando da contemplação do consórcio, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. III - Por conseguinte, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061977-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCKON JUNIOR OLIVEIRA GONCALVES DO NASCIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061977-06.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

27735667 (pág. 2). 2. Ressalto que a contestação acostada aos autos, Id 

27758379, somente será apreciada após a execução da medida liminar. 3. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO NEW FIESTA SE 

1.6 16V FLEX A/G 4P, CHASSI 9BFZD55PXEB725959, PLACA NJS7323, 

RENAVAM 996205764, COR BRANCO, ANO 14/14, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 
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do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO (REQUERIDO)

M. A. S. DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000538-57.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela 

qual o requerido se tornou inadimplente na inicial de Id 27820244 - pág. 2, 

consta em planilha de Id 27820259 – pág. 2 as respectivas parcelas 

vencidas. Desta feita, constato erro material do requerente. II - Entretanto, 

a notificação de Id 27820261 não indica quais parcelas estavam vencidas 

quando da efetivação da mesma. Assim, não é válida a referida 

notificação, não restando comprovada a mora do requerido. A notificação 

(via postal, com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, 

intime-se o requerente para trazer aos autos a competente notificação 

extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. III - Por conseguinte, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO REIS DE OLIVEIRA PINHO (REQUERIDO)

M. A. S. DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000538-57.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela 

qual o requerido se tornou inadimplente na inicial de Id 27820244 - pág. 2, 

consta em planilha de Id 27820259 – pág. 2 as respectivas parcelas 

vencidas. Desta feita, constato erro material do requerente. II - Entretanto, 

a notificação de Id 27820261 não indica quais parcelas estavam vencidas 

quando da efetivação da mesma. Assim, não é válida a referida 

notificação, não restando comprovada a mora do requerido. A notificação 

(via postal, com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, 

intime-se o requerente para trazer aos autos a competente notificação 

extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. III - Por conseguinte, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009252-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CAMPOS SALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009252-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VINICIUS 

CAMPOS SALES Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, devendo passar a integrá-lo Omni S/A 

- Crédito, Financiamento e Investimento, registrando-se a alteração no 

sistema. II – Intime-se a parte autora e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 07 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052414-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVYS STERSA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052414-85.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27229076. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 
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encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052570-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA 04968304145 (EXECUTADO)

GRAZIELE APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052570-73.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27229056. 2. Citem-se as executadas para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar as executadas, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015225-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEIDIONE CARLOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015225-10.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de tempestividade de Id’s nº 26616561 e 

26617003 dos Recursos de Apelação de Id nº 24855608 e Id nº 

24864513, e diante das Contrarrazões aos referidos recursos, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento 

meus protestos de estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000812-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000812-89.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Intimadas as partes acerca da possibilidade de designação de audiência 

de conciliação para solução amigável do litígio, decisão de Id 22944829, a 

parte requerida manifestou concordando com a audiência na petição de Id 

23358146. Ante a manifestação da requerida, bem ainda, considerando as 

particularidades do caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 07/04/2020 às 14:30 horas, 

para tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerente, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também a requerida comparecer à audiência 

munida de proposta para solução amigável. Intimem-se. II – Especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, voltem-me os autos em conclusão, 

obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da Secretaria, 

conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005115-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005115-15.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante das 

manifestações das partes quanto à decisão de ID 24076683, trazendo 

ambos documentos novos aos autos, intimem-se as partes para que se 

manifestem acerca das petições e documentos de ID’s 24535633 a 

24535636 e de ID’s 24809181 a 24809731, no prazo de 10 (dez) dias, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Após, certifique-se o 

necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054113-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDHA JULLI ROSA VIEIRA TIMOTEU DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054113-14.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL 

BLACK 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P G, CHASSI 9BWAA05U6CP078202, 

PLACA NUG7866, COR PRETA, ANO 11/12, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27208855 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052401-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANIR PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052401-86.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Compulsando os autos verifico que apesar de não indicada à parcela pela 

qual o requerido se tornou inadimplente na inicial de Id 26046426 - pág. 1, 

constam em notificação de Id 26046433 - pág. 1 e planilha de Id 26046428 

– pág. 1 as respectivas parcelas vencidas. Desta feita, defiro a emenda a 

inicial com o pagamento das custas de distribuição de Id 26881227. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA CITROEN, MODELO C4 PALLAS 

GLX 2.0/ 2.0 FLEX AUT. G, CHASSI 8BCLDRFJWAG520443, PLACA 

NPN6158, COR PRETA, ANO 09/10, MOVIDO À BICOMBUSTÍVEL, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 26881225, para o devido cumprimento de mandado. 

6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força policial. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030885-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE GUSTAVO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030885-44.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de Id 

24433373. Em vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos 

e no sistema Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como 

cumprimento de sentença, tendo como exequente: RICARDO NEVES 

COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA E RAPHAEL NEVES COSTA e como 

executado: ALESSANDRO JOSÉ GUSTADO RODRIGUES. II – Defiro o 

pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência 
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constante da petição de Id. 239999004. Intime-se o executado na forma 

indicada no artigo 513, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil, 

para pagamento do débito, nos termos do artigo 523 do citado Código. III – 

Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos 

processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000091-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000091-40.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido da requerida, contido na petição de Id 24065903, referente ao 

pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos pré-existentes ao 

pedido recuperacional pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme 

se extrai do artigo 49, do inciso III do artigo 52 c/c § 4º do artigo 6º, todos 

da Lei 11.101/2005.Com efeito, verifico que o Juízo da recuperação judicial 

prorrogou o período de blindagem até realização de audiência de 

conciliação. Observo ainda que a primeira tentativa de conciliação restou 

infrutífera, todavia as partes apresentaram propostas de acordo, existindo 

a possibilidade de designação de nova audiência para composição. Assim, 

determino a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses. 

Aguarde-se na Secretaria o decurso do prazo de suspensão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021348-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO MATTOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de tempestividade juntas aos Ids nº 21052206 

e nº 26541269 dos Recursos de Apelação de Id nº 20787826 e Id nº 

25403837, e diante das apresentações das Contrarrazões de Id nº 

25133334 e Id nº 26758925, aos referidos recursos, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de 

estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006082-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE REGINA CLAUDINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006082-31.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 22958626 

(pág. 1) e o cumprimento da medida liminar, consoante o auto de busca 

apreensão junto ao Id 22958627 (pág. 2), defiro o pedido de Id 24592052. 

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012908-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1012908-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 27375120 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias, para 

o requerente cumprir com o determinado no item II da decisão de Id 

20981595, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055706-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO HARUO TANAKA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055706-78.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda de Id 27053170, quanto ao endereço do executado. 2. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26596241. 3. Cite-se o executado para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 26596242 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040082-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FARIAS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1040082-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de Id 26576473. Com efeito, já transcorreu prazo 

superior ao postulado. Assim, intime-se o requerente para promover o 

andamento ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052181-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052181-88.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

26118962 (pág. 2). II – Defiro o pedido junto ao Id 27134700 e concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para o requerente comprovar a mora do 

requerido, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se 

tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o 

prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020597-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA PAULA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1020597-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de restrição de circulação via Sistema Renajud do veículo 

objeto da lide. Com efeito, já existe averbação decorrente da alienação 

fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de 

gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da 

Resolução nº 159 de CONTRAN. Ademais, impõe consignar, que a 

legislação penal prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, 

para o devedor que alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em 

garantia. II – Assim sendo, intime-se a parte autora pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032651-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE MACHADO COLA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032651-98.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Diante da manifestação ao Id 24395576, ressalto que a mesma somente 

será apreciada após a execução da medida liminar. II – Indefiro o pedido 

de restrição de circulação via Sistema Renajud do veículo objeto da lide. 

Com efeito, já existe averbação decorrente da alienação fiduciária, que 

por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem 

objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 

de CONTRAN. Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a 

aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar 

a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. III – Assim sendo, 

intime-se a parte autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
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Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035677-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA ZANOTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1035677-41.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. II – Intimem-se as partes para 

que informem, em igual prazo, o andamento da Ação indicada de n. 

1019043-67.2018.8.11.0041, que afeta o prosseguimento da presente 

demanda. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034039-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034039-70.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Recolha-se o mandado de citação e intimação anteriormente expedido, 

junto ao Id 23097267. II - Compulsando os autos vejo que as partes 

firmaram acordo, devidamente acostado junto ao Id nº 27285528, 

indicando que o ajuste será pago em 04 parcelas semestrais. Observa-se, 

que as partes pedem a homologação do acordo e, ao mesmo tempo, a 

suspensão do processo até que se dê integral cumprimento do ajuste. No 

entanto, verifica-se a existência de incompatibilidades entre os pedidos de 

homologação com base no artigo 487 e o pedido de suspensão do 

processo, uma vez que as causas contidas no artigo 487 do CPC, por si 

só, já são causas extintivas, na medida em que o mencionado artigo 

refere-se à resolução do mérito. Desta feita, defiro apenas o pedido de 

suspensão da ação, conforme requerido na petição de Id nº 27285528 – 

pág. 3. Suspendo o feito até 03/12/2021, data para pagamento da última 

parcela do acordo. Decorrido o prazo, portanto, em dezembro/2021, 

intimem-se as partes para informar quanto ao cumprimento integral do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012179-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELLI DOS SANTOS SANTANA (RÉU)

JOELMA VARANDA DOS SANTOS BARBACENA (RÉU)

J DOS SANTOS SANTANA COMERCIO - ME (RÉU)

JOSE LUCIO BARBACENA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012179-13.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de J. dos 

Santos Santana Comércio ME, Josielli dos Santos Santana, José Lúcio 

Barbacena e Joelma Varanda dos Santos. Conforme certidão de Id 

15367462 efetivou-se a citação das requeridas J. dos Santos Santana 

Comércio ME e Josielli dos Santos Santana, tendo a segunda executada 

informado o falecimento da executada Joelma Varanda dos Santos. Defiro 

o pedido do requerente contido na petição de Id 17118814, e para tanto, 

desentranhe-se o mandado para nova tentativa de citação do requerido 

José Lúcio Barbacena, no endereço diligenciado. Anoto que pela 

documentação acostada pelo banco requerente os herdeiros da 

executada falecida são: Isabelly Varanda Barbacena e José Lúcio 

Barbacena. Verifico ainda que o inventariante da requerida é José Lúcio 

Barbacena, portanto, é quem deve representar o Espólio de Joelma 

Varanda dos Santos. Assim, proceda-se à retificação do polo passivo, 

devendo constar: J. dos Santos Santana Comércio ME, Josielli dos Santos 

Santana, José Lúcio Barbacena e Espólio de Joelma Varanda dos Santos, 

neste ato representado por José Lúcio Barbacena. Defiro o pedido do 

banco de intimação da herdeira Isabelly Varanda Barbacena, no endereço 

indicado na petição de Id 7645081. E para tanto, expeça-se mandado de 

intimação. Providencie o banco a citação do requerido José Lúcio 

Barbacena, tanto para os termos da ação como requerido, quanto para 

representar o espólio de Joelma Varanda dos Santos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016150-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO LEITE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016150-40.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista que o endereço localizado via sistema Infojud é o trazido na exordial, 

defiro o pedido contido na petição de Id 23905912. Cite-se o requerido por 

edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do 

edital de citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055549-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055549-08.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

27286803 e com a juntada da notificação extrajudicial Id 27286806. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA GLI 

1.8, CHASSI 9BRBB42E4B5134897, PLACA KAH9817, RENAVAM 

225189259, COR PRATA, ANO 10/11, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1043609-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1043609-80.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de restrição de circulação via Sistema Renajud do veículo 

objeto da lide. Com efeito, já existe averbação decorrente da alienação 

fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de 

gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da 

Resolução nº 159 de CONTRAN. Ademais, impõe consignar, que a 

legislação penal prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, 

para o devedor que alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em 

garantia. II – Assim sendo, intime-se a parte autora pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007376-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AMARAL DE ARAUJO (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007376-50.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Defiro o 

pedido do exequente contido na petição de Id 23904630, alínea “a”, e para 

tanto, desentranhe-se o mandado de citação para nova tentativa de 

cumprimento, objetivando a citação do executado Felipe Amaral Araújo. II – 

Defiro o pedido do exequente, contido na petição de Id 23904630, alínea 

“b”, apenas e tão somente no que se refere à avaliação do bem 

penhorado, auto de penhora de Id 21949737. E para tanto, nomeio perito 

CLEBER MACHADO LIMA, Joalheiro, com endereço a Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, n. 2368, Ed. Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, 

nesta Capital, telefone: 3028-2675 / 99981-8040, para que providencie à 

devida avaliação do bem penhorado, Id 21949737. Intime-se esse da 

presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 

(cinco) dias. Anoto que caberá ao banco exequente o ônus dos 

honorários do perito. III – Dê-se ciência às partes, intimando-as, bem como 

para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 421, § 1º do 

CPC), no prazo de 05 (cinco) dias. IV – Indefiro, por ora, o pedido de 

penhora online contido na petição de Id 23904630, alínea “b”. Com efeito, 

deve primeiramente o exequente manifestar-se acerca do bem penhorado, 

Id 21949737. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036784-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINA CERQUEIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1036784-86.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que a tentativa de notificação ao Id 

26922134 apresenta divergência, tendo em vista que o endereço no Aviso 

de Recebimento (Id 26922134 – pág. 4) é diverso do que consta na 

exordial (Id 22857592 - pág. 2) e no contrato (Id 22857597 – pág. 1). 

Diante disso, intime-se novamente o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra o item I da decisão junto ao Id 22866564, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. A 

comprovação da mora do requerido é requisito indispensável para a para 

propositura da ação de busca e apreensão. Depois de decorrido o 

referido prazo, retornem-me os autos em conclusão para determinar o que 

de direito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 
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Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057960-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRARDE ALVES JUIZ JUNIOR (EXECUTADO)

J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057960-24.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27099392. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27099394, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 

08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047311-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047311-97.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Intime-se novamente o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra o item III do despacho de Id 26113143, ressaltando que ao 

requerido será oportunizada a purga da mora do valor do débito em aberto 

dado à causa pelo autor. Após, certifique-se o necessário e retornem-me 

os autos em conclusão para análise do pedido de liminar. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054559-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RYAN RICHERT MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054559-17.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

26548637 (pág. 2). II – Defiro a emenda a inicial de Id 27535611, 

retifique-se a secretaria o valor da causa junto ao Sistema PJE, devendo 

constar R$ 22.439,11 (vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais 

e onze centavos). III – Ainda, defiro o pedido junto ao Id 27535611 e 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para o requerente comprovar a mora 

do requerido, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por 

se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido 

o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052608-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS KLEY SOUZA LOPES (EXECUTADO)

RUBENS KLEY SOUZA LOPES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052608-85.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27229049. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
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cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056910-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056910-60.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 26862206 (pág. 2). 2. Cite-se o executado para pagar a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056546-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA (RÉU)

MARINA SCHMIDT (RÉU)

STING WILLIAN ALVES SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056546-88.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27383762 (pág. 2). 2. Citem-se os 

devedores para pagamento do débito, ou para oporem embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 4. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27383761 (pág. 2), para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054661-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA (EXECUTADO)

VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS EIRELI 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1054661-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27263091. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27263093, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 

08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059006-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES MONTEIRO RODRIGUES CALAURO E RODRIGUES CALAURO 

LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059006-48.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se o devedor para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27343992, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056466-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056466-27.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará a 

devedora dispensada do pagamento de custas processuais. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 27303560 - pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039608-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1039608-18.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27367919, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 35.548,95 (trinta e 

cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 

2. Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 24008570. 3. Cite-se o executado para pagar a dívida em 

03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 4. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 5. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 6. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 7. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 8. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059204-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO RIBEIRO BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059204-85.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO PALIO 1.0, CHASSI 

9BD17164G72912899, RENAVAM 000909354472, PLACA ADL9229, COR 

BRANCA, ANO 07/07, MOVIDO À GASOLINA, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27357952 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059216-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059216-02.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 1.0 FIRE 

F, CHASSI 9BD341A5XKY577539, RENAVAM 001162240056, PLACA 

QCY7466, COR VERMELHA, ANO 18/19, MOVIDO À GASOLINA, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27357608 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056268-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUCIO ARAUJO DE AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056268-87.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial quanto ao contrato, consoante Id 26921893. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO FIESTA ROCAM 

SE (PULSE) 1.6 8V FLEX 4P (AG), CHASSI 9BFZF55P6E8067385, PLACA 

OUU5003, COR BRANCA, ANO 13/14, MOVIDO À GASOLINA/ALCOOL, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27326780 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005746-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005746-90.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que a parcela postada na notificação (Id 

27532421), é diversa da constante na planilha de Id 14341973. Assim, não 

é válida a notificação, não restando comprovada a mora do requerido. 

Assim, intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprindo com o determinado no item II da decisão de Id 

21469885, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040794-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO BEZERRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1040794-76.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 27527512, tendo em vista que a decisão de Id 

26413439 restou irrecorrida. II - Intime-se o requerente para cumprir com o 

determinado no item II da decisão de Id 26413439, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034699-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FABIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034699-30.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27326869, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 37.001,13 (trinta e 

sete mil e um reais e treze centavos). 2. Defiro a emenda a inicial com o 

recolhimento das custas iniciais de distribuição Id 27531552 (pág. 2). 3. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Diante da tentativa de 

notificação extrajudicial e do instrumento de protesto acostados aos 

autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES 

VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA 

AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O 

DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em 

mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo 

devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele 

recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não 

ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, 

ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO STRADA CS WORKING 

(CELEBRATION7), CHASSI 9BD578141E7744101, PLACA MLJ5828, COR 

BRANCA, ANO 2013, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 4. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 6. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046876-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046876-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que em petição de Id 27776359 o 

requerente informa que somente a parcela de 10/07/2019 encontra-se em 

aberto. Ademais, a notificação junto ao Id 27008728 informa a parcela 

datada de 10/07/2019, e os documentos que instruem esta demanda 

indicam a parcela de 10/06/2019, tais quais a exordial de Id 25106571 – 

pág. 2 e a planilha de Id 25106571 – pág. 3. Diante disso, intime-se o 

requerente para trazer aos autos o demonstrativo da planilha de débito 

atualizado, e para regularizar o valor dado à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. II - Indefiro a emenda de Id 27032738 quanto a 

Proposta de Adesão, tendo em vista que a decisão de Id 27032738 restou 

irrecorrida. Assim, intime-se o requerente para cumprir com o determinado 

no item II da decisão de Id 27032738, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034744-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDERSON DE ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034744-34.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial referente a notificação, consoante Id 27735551. 

2. Defiro a emenda a inicial de Id 26182131, retifique-se a secretaria o 

valor da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 13.050,40 (treze 

mil, cinquenta reais e quarenta centavos). 3. Defiro a emenda a inicial com 

o pagamento das custas iniciais de distribuição Id 23355138 - pág. 3. 4. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA CHEVROLET, MODELO AGILE, 

CHASSI 8AGCB48X0BR263907, PLACA OAU2750, RENAVAM 

00358201748, COR PRATA, ANO 11/11, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 
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ou apresentar defesa em 15 dias. 5. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 6. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 7. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 23355138 - pág. 5, para o devido cumprimento de 

mandado. 8. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 9. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

10. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000687-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE TAVARES MAURICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000687-53.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Ainda, intime-se o Banco 

requerente para, no igual prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

cópia do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de nº 190325915 

(grupo/cota nº 1555/326, firmado entre as partes, que diante da suposta 

inadimplência, ensejou a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. III - 

Compulsando os autos verifico que a notificação apresentada junto à 

exordial não foi entregue, tendo constado “ausente” no Aviso de 

Recebimento da notificação extrajudicial apresentada, Id 27847500 (pág. 

2), não restando comprovada assim, a mora do requerido. A notificação 

(via postal, com aviso de recebimento) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Diante disso, 

intime-se, o requerente para trazer aos autos a competente notificação 

extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua 

mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017867-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1017867-53.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 14261756 

(pág. 7) e o cumprimento da medida liminar, consoante o auto de busca 

apreensão junto ao Id 14261756 (pág. 5), bem como o retorno do Aviso de 

Recebimento não recebido por “endereço insuficiente” (Id 24291353), 

defiro o pedido de Id 24619253. Cite-se a requerida por edital, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029837-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1029837-84.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 22052875, 

bem como a consulta de endereço realizada junto ao sistema Infojud, 

defiro o pedido de Id 24622292. Cite-se a requerida por edital, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057298-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE CARMO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057298-60.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

27271172 (pág. 2). 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA FORD, 

MODELO ECOSPORT XLT 1.6 FLEX 8V 5P G, CHASSI 

9BFZE55P398566928, PLACA NPE6327, COR PRETO, ANO 2009/2009, 

MOVIDO À ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, 

mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta 

Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2091 de 2237



conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1039817-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039817-21.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a manifestação do banco embargado, constante do Id 

24156528, em que postula pela intimação da embargante para manifestar 

sobre a possibilidade de eventual proposta de acordo, bem como, 

considerando as particularidades do caso, tendo em vista ainda as 

inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a 

tentativa de terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante 

dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o 

dia 07/04/2020 às 15:00 horas, para tentativa de composição nos 

presentes autos. Determino ao banco embargado que verifique 

atentamente as particularidades do caso e compareça a esta audiência 

devidamente munido de proposta para solução amigável. Deve também a 

embargante comparecer à audiência munida de proposta para solução 

amigável. Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério 

de ordem cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1054847-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCIL CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE GOGOLEVSKY FILHO OAB - MT12031/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1054847-62.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Sequer 

foi recebida a presente ação de Execução, desta feita, certifique-se o 

cumprimento do despacho de ID 26419545 pelo exequente, e, após, 

retornem os autos conclusos para análise desta inicial. II – Proceda a 

Secretaria ao desentranhamento dos Embargos à Execução e documentos 

opostos nestes autos junto aos ID’s 26430143 a 26482676 e 27569563, 

entregando-os ao patrono dos embargantes, mediante recibo/certidão nos 

autos, para o regular cumprimento do contido no artigo 914, §1º do CPC. 

Ainda não será analisada a tempestividade desta manifestação, posto que 

foi apresentada de forma extemporânea, antes do recebimento da inicial 

de execução. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007384-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILYANE PEREIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA OAB - MT19857/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007384-27.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Ante o 

pedido da requerente, constante da exordial, bem ainda, as 

particularidades do caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 07/04/2020 às 15:30 horas, 

para tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerido que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também a requerente comparecer à audiência 

munida de proposta para solução amigável. Após, voltem-me os autos em 

conclusão, obedecendo o critério de ordem cronológica dos processos da 

Secretaria, conforme determina o artigo 12 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047084-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1047084-10.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 
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Defiro a emenda a inicial de Id 27789685. 2. Defiro liminarmente o pedido, 

por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus 

boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo 

MARCA RENAULT, MODELO DUSTER DYN16 SCE, CHASSI 

93YHSR3H5JJ986964, PLACA QMR4417, RENAVAM 01126179881, COR 

PRATA, ANO 17/18, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 25379312 - 

pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. 7. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 09 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027313-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY CRISTINE DE FIGUEIREDO MICHIURA MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1027313-46.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 

Compulsando os autos verifico que a tentativa de notificação ao Id 

21121663 consta como “mudou-se” e apresenta divergência, tendo em 

vista que o endereço no Aviso de Recebimento é diverso do que consta 

na exordial (Id 21121652 - pág. 1) e no contrato (Id 21121655 – pág. 1) 

sendo esses de comarca diferente. Diante disso, intime-se novamente o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o item I da 

decisão junto ao Id 21155846, para promover nova tentativa de 

comprovação da mora da requerida, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. A comprovação da mora da requerida é 

requisito indispensável para a para propositura da ação de busca e 

apreensão. Depois de decorrido o referido prazo, retornem-me os autos 

em conclusão para determinar o que de direito. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037523-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA JOSE PAIXAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT15109-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037523-30.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Apesar da 

certidão de ID 27465139 de decurso de prazo ao embargante, 

posteriormente o patrono compareceu e retirou tal documentação, 

conforme certidão e documentos de ID’s 27558899 a 27560423, podendo 

ainda ter distribuído os embargos sem a necessidade de retirar a 

documentação deste processo. Desta feita, certifique-se se houve a 

apresentação de Embargos à Execução pelo embargante, e se foi dentro 

dos prazos indicados na decisão de ID 22558538. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005328-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (REQUERENTE)

SILVERIO MAEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005328-55.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a manifestação expressa dos requerentes, contida no Id 

23793205, do interesse na composição, bem como, considerando as 

particularidades do caso e tendo em vista ainda as inovações trazidas 

pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os 

litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, 

inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 07/04/2020 às 16:00 

horas, para tentativa de composição nos presentes autos. Determino aos 

requeridos que verifiquem atentamente as particularidades do caso e 

compareçam a esta audiência devidamente munidos de proposta para 

solução amigável, bem como, do valor atualizado do débito. Devem também 

os requerentes comparecer à audiência munidos de proposta para 

solução amigável. Em não sendo frutífera a conciliação, voltem-me os 

autos em conclusão para julgamento, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021220-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021220-72.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Intime-se o 

requerido pessoalmente (via postal, com AR) e seu patrono, via imprensa, 

para que informe e comprove nos autos se está incluso no plano de 

Recuperação Judicial homologado, o crédito aqui discutido e cobrado, pois 

não ficou comprovado com a documentação contida nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de regular prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013083-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA CONCEICAO PEDRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013083-33.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão, movida por Administradora de Consórcio 

Nacional Honda em face de Lucas Conceição Pedro, do bem descrito na 

inicial (motocicleta). Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o 

bem não foi localizado, tendo-se a notícia de que foi vendido para o ferro 

velho, diante de sua perda total após acidente. Por conseguinte, o banco 

autor requereu a conversão da ação em execução de quantia certa, para 

execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 

566, inciso I e 585, inc. II, do CP, petição de Id 23996682, bem como juntou 

planilha com o valor das prestações inadimplidas pelo devedor, Id 

23996683. É o relatório. Fundamento e Decido. O Decreto-lei 911/69, que 

estabelece normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza 

textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente não for 

encontrado, a escolha do credor fiduciário entre a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção pelo 

manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da açaõ, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual, tenho que o pedido merece ser deferido. Nesse 

sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” Além disso, o 

contrato que fundamenta a ação, Contrato de alienação de nº 

201601735419 está assinado pelo devedor, com firma reconhecida, 

preenchendo os requisitos do artigo 585, inciso II, do CPC, além de vir 

acompanhado de planilha do débito. Assim, defiro o pedido do requerente 

contido na petição de Id 23996682, de conversão da ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, etiqueta de capa dos autos e oficie-se à 

Distribuição. 2. Considerando que na ação de busca e apreensão 

primeiramente, cumpre-se a liminar, para então proceder-se a citação do 

requerido, tenho que não se deu a citação do requerido. Assim, cite-se o 

executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende 

o comando do artigo 652 do Código de Processo Civil, fazendo constar no 

mandado o disposto no art. 745-A do Código de Processo Civil. 3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 652 do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já honorários em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), e que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

artigo 652-A e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Defiro 

os favores do artigo 172 do CPC. 5. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032259-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE OAB - MT21439-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES OAB - MT19486-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MS13116-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032259-32.2017.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 
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fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória de nulidade de relação jurídica com pedido de concessão de 

tutela de urgência de caráter antecedente c/c indenização por danos 

morais proposta por Tulio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo em 

face de Banco Pan S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da 

lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Pleiteia o requerente somente a declaração de inexistência 

de relação jurídica e débito, e a indenização por danos morais, não 

havendo quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de 

natureza bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E 

NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 09 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024448-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANIA NEVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1024448-50.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, postulado pela requerida, 

constante do Id 25992758, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor da requerida. II – 

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as. III – Bem ainda, no mesmo prazo, de 

10 (dez) dias, intimem-se as partes para manifestarem acerca da 

existência de possibilidade de solução amigável, ou seja, no interesse 

expresso sobre a designação de audiência de conciliação. Após, 

voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018982-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME (RÉU)

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1018982-80.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 17045389, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 22444595, 
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dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 22713827. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista 

que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 

257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012648-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERALDO DUARTE JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1012648-93.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 22005256, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 24652938, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 25251388. Cite-se o executado por edital, nos termos do art. 256 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que 

no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021286-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THOBIAS MONTEIRO MAIA (RÉU)

JAJA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021286-81.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça junto aos Ids nº 

19891881 e nº 16660262, bem como as consultas de endereços 

realizadas junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, defiro o pedido de Id 

24283741. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do art. 256 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que 

no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027268-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA MARIA DA SILVA SCHAER (EXECUTADO)

FB COMERCIO DE REFEICOES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1027268-13.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 22926827, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

executados. Com efeito, verifica-se que o exequente não procedeu à 

tentativa de citação dos executados nos endereços localizados junto ao Id 

18369400. Proceda-se o exequente com a diligência nos endereços 

localizados após consulta de endereço, realizada junto ao sistema Infojud, 

Id 18369400. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005699-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE GONZAGA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005699-53.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 14666060, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 19904140, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 22325699. Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que 

no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007325-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1007325-10.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação (AR) de Id 
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24706109, defiro o pedido de Id 25005473. Cite-se a requerida por edital, 

nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032747-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA LOBO - ME (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA LOBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032747-16.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 22889011, 

bem como as consultas de endereços realizadas junto ao sistema Infojud, 

defiro o pedido de Id 27265180. Citem-se as executadas por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005374-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J W TIBRES DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

JOSE WILLIAN TIBRES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005374-78.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões do Sr. Oficial de justiça junto aos Ids nº 

22615341 e nº 22954890, bem como as consultas de endereços 

realizadas junto ao sistema Infojud, defiro o pedido de Id 24725492. 

Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023001-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ALMEIDA ANTUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023001-95.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 24959260, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar a 

executada, uma vez que não pleiteou pela consulta de endereço junto ao 

sistema Infojud. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025783-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUBER JEFFERSON DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1025783-41.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

anulatória de negócio jurídico por abuso de direito c/c indenização por 

danos materiais e morais, exibição de documentos e pedido de tutela de 

urgência proposta por Wuber Jefferson de Souza Soares em face de 

Banco Bonsucesso S/A, APENAS de responsabilidade civil, cujo objeto da 

lide não atende às especificações da competência desta vara, a 

declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é medida 

que se impõe. Pleiteia o requerente somente a anulação de negócio jurídico 

e indenização por danos morais e materiais, não havendo quaisquer 
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discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E 

NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 09 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020118-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L GALVAO NETO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LOURDES MARQUES DE CARVALHO GALVAO (EXECUTADO)

VIRISSIMO LOPES GALVAO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020118-15.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido do exequente contido na petição de Id 24289249. Expeça-se 

mandado de penhora, objetivando a intimação da empresa L. Marques de 

Carvalho Galvão EPP, nome fantasia: Papelaria Santa Terezinha, CNPJ n. 

21.004.354/0001-84, localizada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n. 

162, Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP. 78.005-370, fonte pagadora da 

executada: Lourdes Marques de Carvalho Galvão, para que proceda ao 

bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) do pro labore da executada. 

Deve ainda o Sr. Oficial de Justiça esclarecer que após o bloqueio, 

deve-se proceder à transferência dos valores para a Conta Única do 

Poder Judiciário de Mato Grosso (Banco do Brasil, agência 3834). 

Determino ainda que procedendo aos bloqueios, seja encaminhado ofício 

com prestação de contas dos referidos valores a fim de proceder à 

vinculação junto ao Departamento de Depósitos Judiciais, nestes autos. 

Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003302-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003302-21.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa e de ordem de 

arrombamento, vindo na petição de Id 23734418. Com efeito, a citação por 

hora certa disciplinada no artigo 252 do Código de Processo Civil, possui 

como requisito e pressuposto que o citando deve ser procurado em sua 

residência (citação ad domum), por duas oportunidades, sem ser 

encontrado, gerando no Oficial de Justiça a suspeita de ocultação. No 

caso dos presentes autos, conforme se abstrai do endereço indicado Id 

23734418, não houve expedição de mandado de citação no referido 

endereço, assim, não observo suspeita de ocultação. Diante disso, 

desentranhe a Secretaria, o mandado de citação junto ao Id 15150228, 

aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao Id 

23734418, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC para nova tentativa de cumprimento. II - Intime-se a parte autora para 

que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000754-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA TIOKO KIKUDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1000754-52.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de ID 23477757, por falta de amparo legal. Ademais, foi chamado o 

feito à ordem em decisão de ID 22761924, posto que nenhuma das partes 

está de forma regular no polo passivo. Novamente, o requerente deve 

cumprir com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 

e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, a parte requerida deve 

ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 

mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. Assim, concedo 

novo prazo ao requerente para que cumpra, no prazo de 30 dias, com o 

acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. 

A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1023214-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PINHEIRO ESPOSITO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011531-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCOS A. DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1011531-67.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de ID 23659282 por falta de amparo legal. Intime-se o exequente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011356-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICOM L. DA COSTA - ME (EXECUTADO)

ERICOM LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO OAB - MT13547-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011356-73.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que possui razão o exequente, em seus 

argumentos contidos na petição de Id . Com efeito, a decisão de Id 

11567245 deu os executados por citados, diante do comparecimento 

espontâneo apresentando embargos á execução (Feito apenso de nº 

1001410-43.2018.8.11.0041). Assim, considerando a inércia dos 

executados no pagamento do débito, defiro o pedido de penhora online 

constante da petição de Id 23969219 e Id 18987676 do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado. E para tanto, procedo ao bloqueio de valores, via sistema 

BacenJud, na quantia do débito, R$ 158.921,46 (cento e cinquenta e oito 

mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e seis cantavos), que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

executada: Ericom Luiz da Costa ME – CNPJ nº 11.246.862/0001-15 e 

Ericom Luiz da Costa – CPF nº 832.394.801-15 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, 

para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. 

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001945-06.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de Id 27297959 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado. E para tanto, procedo ao bloqueio de 

valores, via sistema BacenJud, na quantia do débito, R$ 57.112,54 

(cinquenta e sete mil cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos), 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à executada: Sonia Jakob – CPF nº 754.654.428-91 e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se a executada, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 

2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023669-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA CALZOLARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER OAB - MT0017905A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023669-95.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Ante o 

pedido da autora, constante da exordial, bem ainda, as particularidades do 

caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de Processo 

Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo 

audiência de conciliação, para o dia 14/04/2020 às 15:00 horas, para 

tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerido, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também a autora comparecer à audiência munida 

de proposta para solução amigável. II – Especifiquem as partes, no prazo 

de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Após, voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035141-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEY WILSON SILVA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1035141-93.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial quanto a notificação de Id 25896307. II - Intime-se, 

novamente, o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

o item II da decisão de Id 22516853, sob pena de indeferimento da inicial, 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036469-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1036469-58.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Recebo os presentes embargos SEM o efeito suspensivo, tendo em vista 

a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1º do art. 919 do 

CPC. III – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019122-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1019122-17.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - 
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Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora certa, vindo na petição de Id 

23335268. Com efeito, a citação por hora certa disciplinada no artigo 252 

do Código de Processo Civil, possui como requisito e pressuposto que o 

citando deve ser procurado em sua residência (citação ad domum), por 

duas oportunidades, sem ser encontrado, gerando no Oficial de Justiça a 

suspeita de ocultação. No caso dos presentes autos, conforme se abstrai 

do endereço indicado Id 23335268, não houve expedição de mandado de 

citação no referido endereço, assim, não observo suspeita de ocultação. 

Diante disso, desentranhe a Secretaria, o mandado de citação junto ao Id 

15701843, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao 

Id 23335268, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC para nova tentativa de cumprimento. II - Intime-se a parte autora para 

que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014391-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014391-41.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de suspensão de Id 26713142, posto que o requerente 

não providenciou a citação válida do requerido. Ademais, a suspensão do 

andamento não tem o condão de eternizar o feito sem, contudo, dar fim a 

lide, avolumando a quantidade de processos na Secretaria. Assim, 

intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono 

via imprensa, para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo 

à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029315-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA REIS DE MATOS AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1029315-57.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 26620933, para bloqueio de circulação do veículo 

junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação 

decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a 

terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante 

dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com a requerida, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve 

diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. II 

- Intime-se o requerente pessoalmente (via postal, com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021764-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORIVALDO ROSARIO NUNES RONDON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1021764-89.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de suspensão de Id 24362544, posto que o requerente 

não providenciou a execução da liminar e consequente a citação válida do 

requerido. Ademais, a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na Secretaria. Assim, intime-se o requerente pessoalmente (via 

postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009029-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUSENETE AUXILIADORA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009029-58.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id’s 24748433, 24749207 e 25274593, 

defiro o pedido de Id 25341580. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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Processo Número: 1007053-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO ESTRELA 13 LTDA - ME (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007053-16.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em 

vista a manifestação expressa da requerida, constante da petição contida 

na petição de Id 23588034, bem ainda, considerando as particularidades 

do caso e as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil, que 

determinam a tentativa de terminar os litígios mediante concessões 

mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo audiência de 

conciliação, para o dia 14/04/2020 às 15:30 horas, para tentativa de 

composição nos presentes autos. Determino ao banco requerente, que 

verifique atentamente as particularidades do caso e compareça a esta 

audiência devidamente munido de proposta para solução amigável, 

inclusive trazendo o cálculo do débito. Deve também a requerida 

comparecer à audiência munida de proposta para solução amigável. Após, 

voltem-me os autos em conclusão, obedecendo o critério de ordem 

cronológica dos processos da Secretaria, conforme determina o artigo 12 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006481-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (RÉU)

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME (RÉU)

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006481-26.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de ID 24139135, por falta de amparo legal. Com efeito, tal diligência 

incumbe à parte requerente. Novamente, o requerente deve cumprir com 

as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, 

ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de 

falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da 

parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão 

atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, a parte requerida deve 

ser representada, judicialmente, nos termos da legislação processual 

vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, juntando-se aos autos 

cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário ainda 

estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do Formal 

de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens penhorados 

estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer herdeiro que será 

nomeado responsável pelo pagamento dos valores, pelos demais 

herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações com firma 

reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o inventário já foi 

concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos bens arrolados 

ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha ocorrido o 

falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge sobrevivente, 

deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão de óbito do 

mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. Assim, concedo 

novo prazo ao requerente para que cumpra, no prazo de 30 dias, com o 

acima determinado, tomando as providências necessárias no sentido de 

regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a conclusão. 

A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014992-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SERGIO LOPES BELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014992-47.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 27250399 do 

Recurso de Apelação de Id nº 26938440, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020922-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BAPTISTA CHAVES (EXECUTADO)

JUCILEY ALVES DA CRUZ FEITOSA (EXECUTADO)

CARLOS BATISTA CHAVES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020922-75.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Indefiro o 

pedido de ID 23712768, por falta de amparo legal. Novamente, o exequente 

deve cumprir com as exigências determinadas em lei, prescritas nos 

artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em 

caso de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da 

morte da parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores 

que irão atuar no polo passivo da demanda. Dessa forma, a parte 

executada deve ser representada, judicialmente, nos termos da legislação 

processual vigente da seguinte forma: a) pelo Inventariante, juntando-se 

aos autos cópia do Termo de Nomeação de Inventariante, se o inventário 

ainda estiver em andamento; b) por qualquer herdeiro, juntando cópia do 

Formal de Partilha, se o inventário já estiver sido concluído e os bens 

penhorados estiverem incluídos nos bens arrolados; c) por qualquer 

herdeiro que será nomeado responsável pelo pagamento dos valores, 

pelos demais herdeiros e pelo cônjuge supérstite, por meio de declarações 

com firma reconhecida que deverão ser juntadas aos autos, se o 

inventário já foi concluído e os bens penhorados não foram incluídos nos 
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bens arrolados ou em caso de inexistência de inventário. Caso tenha 

ocorrido o falecimento posterior de algum dos herdeiros ou do cônjuge 

sobrevivente, deverá ser juntado aos autos, também, a cópia da certidão 

de óbito do mesmo e as declarações assinadas por seus herdeiros. 

Assim, concedo novo prazo ao exequente para que cumpra, no prazo de 

30 dias, com o acima determinado, tomando as providências necessárias 

no sentido de regularizar o polo passivo da demanda, sob pena de 

extinção da ação e arquivamento do feito. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Decorrido o prazo, certifique-se e renove-se a 

conclusão. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016443-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON DA SILVA SCHMITZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016443-73.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO do bem descrito na inicial. 

Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o bem não foi 

localizado. Por conseguinte, o banco autor requereu a execução da 

Cédula de Crédito Bancário n. 1.00340.0000327.14, com fundamento nos 

artigos 778 e 784, inc. III, do CPC (ID 13639607), utilizando-se da planilha 

acostada junto ao ID 25453854 com os valores das prestações 

inadimplidas pelo devedor. É o relatório. Fundamento e Decido. 1. O 

Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a alienação 

fiduciária, autoriza textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado, a escolha do credor fiduciário entre a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção 

pelo manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. 

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual, é dispensável a prévia conversão em ação de 

depósito. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in 

verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” A conversão 

da presente busca e apreensão em ação de execução baseia-se nos 

requisitos do art. 784, inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em 

ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a 

autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição. 2. Cite-se o 

executado para pagar a dívida de R$ 12.283,27 (doze mil, duzentos e 

oitenta e três reais e vinte e sete centavos) em 03 (três) dias, consoante 

se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo Civil, 

fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do CPC. 3. Não 

havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, deve o senhor 

Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e 

sejam necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como 

proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando a intimação da 

penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de 

Processo Civil. 4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil. 5. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 6. 

Proceda-se à alteração do valor dado à causa no sistema Apolo, bem 

como na capa dos autos, para constar o valor de R$ 12.283,27, e 

intime-se o exequente comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 7. Intime-se também o 

exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009232-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009232-20.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o requerente, aos Ids nº 24114000, nº 

24114005 e nº 24114012, juntou as publicações do edital de citação do 

requerido Emerson Pereira de Araujo. Extrai-se da certidão de Id 27851033 

que, embora citado por edital, o requerido não apresentou defesa. Dessa 

forma, conforme certidão de Id 27851033 que informa que o requerido 

deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhe 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043760-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2103 de 2237



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1043760-46.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

Thelma Silva Gomes em face de Banco do Brasil S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente 

tão somente a anulação de negócio jurídico aduzindo ser este um ato 

simulado, retornando ao status quo, não havendo quaisquer discussões 

acerca dos contratos firmados, de natureza bancária/financeira. Neste 

sentido temos os julgados de conflitos negativos de competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELA 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – OPERAÇÃO DE 

NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DE 

FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Em 

22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, que 

atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de Direito 

Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os 

feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 10 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001163-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001163-91.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Cumpra a Secretaria a decisão proferida junto ao Id 27925629, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Tangará da Serra/MT, do bem indicado ao Id 

27925622 (pág. 1) e no endereço constante de Id 27925622 (pág. 2) com 

urgência, ficando desde já autorizado os benefícios do art. 212, do CPC. 

Autorizo a utilização de reforço policial para cumprimento da ordem 

judicial, se necessário. II – Comprovante do recolhimento das custas 

judicias e da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27928393 (pág. 

2) e Id 27928394 (pág. 2). Cumprida com êxito, dê-se baixa no distribuidor 

e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001365-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001365-68.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II – Ainda, intime-se o autor para 

trazer aos o competente instrumento de procuração, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Com efeito, a procuração e o substabelecimento acostados 

à exordial se encontram vencidos. III – Compulsando os autos verifico que 

a notificação apresentada junto à exordial não foi entregue, tendo 

constado “desconhecido” no Aviso de Recebimento da notificação 

extrajudicial apresentada, Id 27953310 (pág. 2), não restando comprovada 

assim, a mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de 

recebimento) é requisito indispensável para a concessão da liminar na 

ação de busca e apreensão. Diante disso, intime-se, o requerente para 

trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou 

instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do 

feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055901-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS NEVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 5 5 9 0 1 - 6 3 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANTONIO 

MARCOS NEVES - ME Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda em face de Antônio Marcos Neves. Diante dos 

documentos trazidos pelo requerente, extrai-se que o requerido é 

residente e domiciliado na Comarca de Várzea Grande/MT, nos termos do 

contrato firmado entre as partes, consoante ID’s 2776244, 2776245, 

27776246, 27776247, 2776248, 27776249, 27776250 e 27776251. Neste 

caso, defiro o pedido de aditamento da petição inicial, passando a constar 

como endereço do requerido o indicado na petição de ID 27776241 - pág. 

02. Ante o exposto, declino a competência do processamento da causa 

para uma das Varas da Comarca de Várzea Grande/MT, para onde 

determino sejam os autos remetidos, após a baixa e anotações de praxe. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039228-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN DA SILVA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039228-92.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: SUELEN DA SILVA MOREIRA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. 1. Tendo em vista que o requerente cumpriu o determinado na decisão 

de ID 23531614, item II, comprovando a mora do requerido, defiro a 

emenda à inicial junto ao ID 27126848, e para tanto, oficie-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso informando a perda do 

objeto do recurso de Agravo de Instrumento sob n. 

1014641-32.2019.8.11.0000, com urgência. 2. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo HONDA/ CITY SEDAN FLEX, Ano Fabricação/Modelo 

2012/2013, Chassi 93HGM2510DZ114728, Renavam 495099244, Placa 

NEI-6817, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009574-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR IZABEL SILVA GONSALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009574-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDENIR IZABEL SILVA 

GONSALES REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Decisão Interlocutória Vistos 
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etc. Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, 

devidamente acostado junto ao ID 23296158, indicando que o ajuste será 

pago em 95 parcelas mensais. Observa-se, que as partes pedem a 

homologação do acordo e, ao mesmo tempo, a suspensão do processo 

até que se dê integral cumprimento do ajuste. No entanto, verifica-se a 

existência de incompatibilidades entre os pedidos de homologação com 

base no artigo 487 e o pedido de suspensão do processo, uma vez que 

as causas contidas no artigo 487 do CPC, por si só, já são causas 

extintivas, na medida em que o mencionado artigo refere-se à resolução 

do mérito. Desta feita, defiro apenas o pedido de suspensão da ação, 

conforme requerido na petição de ID 23296158 – pág. 03. Suspendo o 

feito até 10/02/2027, data para pagamento da última parcela do acordo. 

Decorrido o prazo, portanto, em fevereiro/2027, intimem-se as partes para 

informarem quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, certifique o necessário e retornem os autos em 

conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057589-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057589-60.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27263111. 2. Cite-se o devedor para 

pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficará o devedor dispensado do pagamento de 

custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia 

como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 4. Intime-se a parte autora para que efetue o depósito 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057571-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI (REU)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057571-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial de Id 27096820. 2. Citem-se os devedores para 

pagamento do débito, ou para oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em título 

executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado que, no 

caso de pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do 

pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 4. Comprovante do pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27096817, para o devido cumprimento 

de mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1056849-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA GRAZIELA FARIAS RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1056849-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 26862239 - pág. 2. 2. Cite-se a devedora 

para pagamento do débito, ou para opor embargos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido converter-se em 

título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 3. Consigne-se do mandado 

que, no caso de pronto pagamento, ficará a devedora dispensada do 

pagamento de custas processuais. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 4. Intime-se a parte autora para que efetue 

o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052924-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAIS CAMPOS (EXECUTADO)

MEDCIN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1052924-98.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27413752 e com a petição junto ao Id 27413749. 2. 

Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 
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acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar os executados, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. 7. Intime-se o exequente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 

14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001089-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA BISPO DE PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001089-37.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 27955162 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto 

acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO 

SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO 

PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da 

constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco 

importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a 

residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da 

insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio 

posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. 

Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação 

dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. 

(PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: 

Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: 

Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do veículo MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO FOX 1.6 GII(URBAN SOUND) 8V FL, CHASSI 

9BWAB45Z5E4142251, PLACA AYM6390, RENAVAM 01013192831, COR 

BRANCA, ANO 14/14, MOVIDO À ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1057015-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CORREA RIBEIRO (EXECUTADO)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057015-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 26874925 - pág. 3 e 26874925 - pág. 5. II - 

Compulsando os autos verifico que o endereço apresentado na exordial 

de Id 26711689, é distinto do informado no contrato constante de Id 

26712688. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023920-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023920-84.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TIC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - ME, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2107 de 2237



WILSON OLIVEIRA SOBRINHO, EDSON OLIVEIRA SOBRINHO Decisão 

Interlocutória Vistos etc. O exequente comparece junto ao ID 20406430 

pleiteando o arresto por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização 

dos executados, consoante ID’s 16104490, 16105045 e 16311934. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para assegurar a efetivação 

de futura penhora para garantir a execução. Assim, com fulcro também 

em entendimento recente do STJ no REsp 1.370.687 – MG 

(2013/0007753-4), julgado em 04/04/2013, e ante as disposições do 

Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de 

arresto, constrição, “online” constante de ID 20406430, e, para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio R$ 44.827,57 (quarenta e quatro mil oitocentos e 

vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: TIC 

Industria e Comércio de Ferros Lda ME – CNPJ nº 07.795.874/0001-21, 

Wilson de Oliveira Sobrinho, CPF n° 318.413.091-68 e Edson Oliveira 

Sobrinho – CPF n° 314.094.901-49, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Auto de Arresto o Protocolo 

de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Expeça-se mandado para que 

o Sr. Oficial de Justiça cumpra o §1º do art. 830 do CPC. Após, intimem-se 

os executados, dando-lhes ciência do arresto formalizado, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. 

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito 

com as citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1055515-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE CAMPOS (EXECUTADO)

M. M. CAMPOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1055515-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 27708377. 2. Citem-se os executados para pagarem a 

dívida em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 

829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto 

no art. 916 do mesmo Códex. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar os executados, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do 

valor do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. Intime-se o 

exequente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001349-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDA DA SILVA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001349-17.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Orminda da Silva Correa ingressou com Ação para Declarar a Nulidade 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Antecipação de 

Tutela em face de Banco Olé Bom Sucesso Consignado S/A. Afirma que é 

idosa (67 anos de idade) e adquiriu em 2011 empréstimo consignado 

oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. 

Que passar dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes 

do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, 

e pior, estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica 

cartão de crédito. Junto ao Procon constatou que não se tratava de 

empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, tendo retirado, via 

“saque” a quantia de R$ 4.456,90 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e 

seis reais e noventa centavos). Aduz que não contratou cartão de crédito 

e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requer a 

concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento da requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. É o relatório. 

Fundamento e Decido. I – Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. II – Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte 

autora. III – No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 
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princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). IV – Pugna a 

requerente, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos 

descontos em sua folha de pagamento referente ao cartão de crédito. 

Quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. V – Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência e conciliação, na forma 

do art. 335, inciso I, do CPC, consignando no mandado as advertências 

dos arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007643-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALATTAN GALESKI OAB - MT26425/O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007643-90.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando a inércia dos executados no pagamento do débito, defiro o 

pedido de penhora online constante da petição de Id 11888263 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado. E para tanto, procedo ao bloqueio de 

valores, via sistema BacenJud, na quantia do débito, R$ 191.764,82 (cento 

e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois 

centavos), que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes aos executados: - MVG Produtos Metalurgicos Ltda Me, 

CNPJ nº 10.357.293/0001-12; -Irlan Zeitoun, CPF nº 023.009.521-65; 

-Itamar Zeitoun, CPF nº 229.347.311-20 e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. 

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016223-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE 

PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016223-46.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Na petição 

de Id 20901269 comparece a Cooperativa exequente pedindo pela 

consulta de bens não apenas em nome do executado: Rodrigo Soares dos 

Santos, como também da empresa Rodrigo Soares dos Santos ME, uma 

vez que é seu proprietário e por se tratar de firma individual. Acerca da 

matéria, sabe-se que por se tratar de firma individual, é desnecessária a 

instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, 

respondendo a pessoa natural, com seus bens pelas obrigações 

assumidas pela empresa e vice-versa. Verifico que sobre o tema existem 

diversos julgados nos tribunais pátrios, esclarecendo que não existe 

distinção entre a pessoa do empresário e sua firma individual, sendo esta 

última mera ficção jurídica, com o fito de habilitar a pessoa física a praticar 

atos de comércio, concedendo-lhe algumas vantagens de natureza fiscal. 

Este inclusive é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Assim, 

colaciono julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL 

ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA - PENHORA E 

AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embora o empresário 

individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação 

à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável 

dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. 

Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer 

um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a 

cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se 

deduzida em Primeira Instância. (N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Vejamos julgado dos tribunais 

pátrios, neste sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

POR INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES 

EMITIDOS POR PESSOA FÍSICA TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA NO 

PÓLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO 

PROVIDO. 1. Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em 

cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão, no polo passivo da lide, de 

empresa individual da qual é proprietária a pessoa física executada. 2. No 

caso concreto, a ação monitória primitiva foi ajuizada em desfavor de 

pessoa física, visando o recebimento de quantia estampada em cheques 
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por ela emitidos e não pagos. 3. É consolidado o entendimento de que "a 

empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural 

atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a 

titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a 

pessoa natural titular da firma individual". (STJ, 4ª Turma, REsp. nº 

1.355.000/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 10/11/2016). 3.1. Sendo 

assim, uma vez comprovada a relação jurídica de direito material havida 

entre as partes, e não havendo o adimplemento da obrigação pela pessoa 

física, tal justifica a legitimação passiva da pessoa jurídica, perdendo 

qualquer relevância, para o fim de apuração da legitimidade, a ilação de 

que a pessoa jurídica não é responsável pelas obrigações contraídas pela 

pessoa física no caso de firma individual. 4. Precedente da Corte: "[...] 1. A 

empresa individual se confunde com o próprio empresário. O patrimônio da 

firma, embora afetado à atividade comercial, não se distingue em relação 

aos bens do empresário. Assim, os efeitos da decisão judicial contra a 

pessoa jurídica individual atingem a pessoa física titular dos direitos e 

obrigações. 2. Recurso conhecido e não provido". (6ª Turma Cível, APC nº 

2012.01.1.183666-9, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 23/6/2015, p. 233) 

5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1003995 , 

20160020465042AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de 

julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457) Na 

doutrina, vejamos o que o professor Sérgio Campinho elucida sobre a 

temática: “O exercício da empresa pelo empresário individual se fará sob 

uma firma, constituída a partir de seu nome, completo ou abreviado, 

podendo a ele ser aditado designação mais precisa de usa pessoa ou do 

gênero de atividade. Nesse exercício, ele responderá com todas as forças 

de seu patrimônio pessoal, capaz de execução pelas dívidas contraídas..” 

(CAMPINHO, Sérgio. O Direito de empresa à luz do novo código civil. 

4ª.edição. 2004. Ed. Renovar. Pg. 14 e 28.) Da mesma forma, a 

jurisprudência: “Firma individual – Atos por ela praticados – 

Responsabilidade civil do comerciante – Inexistência de distinção entre 

pessoa física e comercial. 1. As obrigações contraídas sob o manto da 

firma comercial ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa. 

Utilizando uma firma para exercer o comércio e mantendo o seu nome civil 

para atos civis, – o comerciante – pessoa física, natural – não fica 

investido de dupla personalidade, vez que não existem duas 

personalidades: uma civil e outra comercial.” ( RT 687/135) “A FIRMA 

INDIVIDUAL CONSTITUI SIMPLESMENTE A DENOMINAÇÃO UTILIZADA 

PELA PESSOA FÍSICA PARA COMERCIAR, SEM QUE ISSO IMPORTE EM 

OUTORGAR-LHE DUPLA PERSONALIDADE, OU SEJA, NÃO PASSA A 

EXISTIR SIMULTANEAMENTE UMA PESSOA FÍSICA E OUTRA QUIÇÁ, 

JURÍDICA, CORRESPONDENTE A ATIVIDADE COMERCIAL. PERSISTE 

SOMENTE UMA PERSONALIDADE, A DESSA MESMA PESSOA FÍSICA, QUE 

É O ÚNICO SUJEITO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES.” (TJPR – Apelação Cível 

n.º 4711 – Rel. Des. Antônio Lopes de Noronha – j. 10.4.2000). “AÇÃO 

MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – TÍTULOS EMITIDOS POR 

MICROEMPRESA E FIRMADOS POR SEU REPRESENTANTE – LEGITIMIDADE 

PASSIVA “AD CAUSAM” – RECONHECIMENTO – AVALISTA – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – OCORRÊNCIA. I – O sistema 

jurídico brasileiro não considera a firma individual como entidade distinta da 

pessoa natural do comerciante, que não se investe de dupla 

personalidade, uma civil e outra comercial, pelo que os débitos contraídos 

pela empresa ligam a pessoa civil do comerciante e vice-versa, 

respondendo este pelas dívidas contraídas por uma ou por outro. II – É 

parte legítima para figurar no pólo passivo de ação monitória o empresário 

individual que firma cheque emitido por sua microempresa individual” 

(TJ-MG, Apelação Cível nº 395.448-3, Primeira Câmara, Relator Juiz 

OSMANDO ALMEIDA) Do exposto, veja-se com clareza o fato da atividade 

econômica exercida pela própria pessoa do empresário, não significa o 

desdobramento de uma nova personalidade, sendo considerada pessoa 

jurídica, somente para fins tributários. Para os efeitos da responsabilidade 

patrimonial, tratando-se de empresa individual, o comerciante responderá 

ilimitadamente, com todos os seus bens, pelos atos que praticar atinentes 

ao comércio, inexistindo distinção entre dívida contraída pelo comerciante 

singular e aquela a que está obrigada a pessoa física, de modo que os 

seus bens respondem pelas obrigações assumidas, qualquer que seja 

sua natureza. Por conseguinte, como a empresa individual não tem 

personalidade jurídica, a pessoa física que lhe empresta o nome, age 

pessoalmente em juízo, em seu nome individual. Motivo pelo qual, defiro o 

pedido do exequente constante do Id 20901269. Defiro o pedido de 

penhora online constante da petição de Id 20901269, do exequente e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado - R$ 23.811,79 (vinte e três mil, oitocentos e onze reais e 

setenta e nove centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes à empresa, firma individual cujo executado 

é sócio proprietário: Rodrigo Soares dos Santos ME – CNPJ nº 

19.288.009/0001-78, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja 

cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 

04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio 

emitido pelo sistema BacenJud. Intime-se o executado Rodrigo Soares dos 

Santos, sócio proprietário da firma individual, dando-lhe ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Em seguida, intime-se o exequente para se manifestar, 

procedendo ao regular andamento do feito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001362-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU DE JESUS SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001362-16.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Tadeu de 

Jesus Souza Pinto, ingressou com Ação de Revisão de Contrato C/C 

Anulação de Cláusulas Ilegais C/C Consignação Em Pagamento de 

Parcelas Atrasadas C/C Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do 

Nome do Serasa, Cadim e SPC em face de Banco Volkswagen S/A. Aduz 

o requerente que firmou contrato de n.º40111708 com o requerido, para 

aquisição do seguinte bem: 01 (um) veículo I/VW AMOROK CD 4X4 SE, 

ANO 2017/2019, COR: PRATA, PLACA QBC9210, CHASSI 

WV1DB42H8JA003803, RENAVAN 01135609630. Que o contrato ajustado 

previu o pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 4.052,08 

(quatro mil e cinqüenta e dois reais e oito centavos). Questiona as 

cláusulas do contrato, que alega serem abusivas, dentre elas os encargos 

moratórios, os juros remuneratórios e a capitalização dos juros. Afirma 

que o veículo em litígio foi avaliado através da tabela FIPE no valor de R$ 

75.910,00 (setenta e cinco mil, novecentos e dez reais). Com o cálculo 

apresentado nesta exordial, deve-se observar que as 60 (sessenta) 

parcelas são de R$ 2.183,78 (dois mil, cento e oitenta e três reais e 

setenta e oito centavos) cada. Pede o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como, da inversão do ônus da prova. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer que seja deferido o pedido de 

consignação em pagamento da única parcela em atraso do contrato 

referente ao mês de janeiro/2019. Alega que o valor da parcela do 

contrato é de R$ 4.052,08 (quatro mil e cinquenta e dois reais e oito 

centavos), todavia, pede a consignação no valor que entende devido de 

R$ 2.183,78 (dois mil cento e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos). Pediu ainda em sede de tutela antecipada que seja determinado 

ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome do autor, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 
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perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerido. No tocante à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, defiro o pedido do requerido, 

constante da contestação e inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente em sede de tutela antecipada, que seja 

deferido o pedido de consignação em pagamento da única parcela em 

atraso do contrato referente ao mês de janeiro/2019. Alega que o valor da 

parcela do contrato é de R$ 4.052,08 (quatro mil e cinquenta e dois reais e 

oito centavos), todavia, pede a consignação no valor que entende devido 

de R$ 2.183,78 (dois mil cento e oitenta e três reais e setenta e oito 

centavos). Pediu ainda em sede de tutela antecipada que seja determinado 

ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome do autor, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. Constitui requisito 

básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia 

verificação de efetiva probabilidade de existência do direito pretendido, ou, 

na expressão legal, que o julgador se convença da verossimilhança da 

alegação (art. 300 do CPC). O Código Civil de 2002, em seu artigo 317, 

consagra o direito de revisão contratual, com base nas cláusulas gerais, 

princípio da função social e boa-fé contratual. Entretanto, analisar os 

pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas 

a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, incabível neste 

momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha 

de incluir o nome do requerido nos cadastros de crédito, conforme 

entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações 

somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo 

devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o 

valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que 

não é o caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, 

extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as 

instituições financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de 

Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros 

remuneratórios não podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No 

tocante à capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001 ; e b) expressa previsão contratual quanto à [1] periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são 

abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base nas 

provas documentais produzidas pelo requerido, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. Conforme 

fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse do 

imóvel e suspensão da consolidação da propriedade. Não tenho como 

razoável aceitar o depósito do valor que entende o requerente devido, 

qual seja, o valor de R$ 2.183,78 (dois mil cento e oitenta e três reais e 

setenta e oito centavos). Com efeito, não se faz possível apurar o valor 

devido, devendo os depósitos ser realizados no valor do montante 

contratado, ou seja, o valor de R$ 4.052,08 (quatro mil e cinquenta e dois 

reais e oito centavos). Assim, pode o requerente realizar os depósitos no 

valor da parcela contratada. Tenho como razoável aceitar o depósito do 

valor das parcelas contratadas, pois tais depósitos não trarão prejuízo ao 

banco requerido, visto que as questões impugnadas serão oportunamente 

analisadas quando do julgamento da ação revisional. Vale ressaltar que, 

na hipótese de eventual improcedência do pedido revisional, parte do 

débito já estará à disposição do juízo e poderá ser levantada pela 

instituição financeira. Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a 

insuficiência dos valores depositados, estes serão objeto de 

complementação, com a incidência de juros e correção, mostrando-se 

infundado o prejuízo para o banco credor. Desta forma, presentes os 

pressupostos legais, defiro o pleito de antecipação de tutela constante da 

exordial, todavia, em parte e condicionado ao depósito em juízo do valor 

verossímil/contratado das prestações vencidas e vincendas. Assim, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em 

juízo o valor de todas as prestações vencidas acrescidas de juros de 

mora de 1% ao mês, correção monetária calculada pelo INPC e multa de 

2%, tendo como o valor a prestação contratada R$ 4.052,08 (quatro mil e 

cinquenta e dois reais e oito centavos). Junto com a consignação, o 

requerido deverá apresentar a planilha constando o valor das parcelas 

vencidas depositadas, acrescidas dos encargos moratórios, como 

redimensionado nesta decisão. Por se tratar de prestações periódicas, 

uma vez consignada a primeira parcela, poderá a empresa requerente 

continuar a consignar as que forem vencendo sucessivamente, desde 

que o faça mediante expedição de guia mensal da secretaria até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Havendo a 

consignação em juízo dos valores conforme determinado, certifique-se. No 

que tange à determinação ao banco requerido para que se abstenha de 

negativar o nome do autor, aplicando-lhe multa para o caso de 

descumprimento, tenho que deve ser indeferida. Com efeito, apenas e tão 

somente se o requerente efetuar os depósitos nos autos das parcelas 

contratadas que se encontram em atraso, é que não deverá o banco 

realizar a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

bem ainda, sendo-lhe deferida a manutenção da posse do veículo, objeto 

do contrato ora questionado. Assim, não verificando presentes os 

requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não vejo como acolher o 

pedido do autor. Por todo exposto, indefiro, por ora, os demais pedidos de 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Diante do silêncio do 

requerente no que tange à audiência de conciliação, 0d0as 

particularidades do caso, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas 

pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os 

litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, 

inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 14/04/2020 às 16:00 

horas, para tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao 

banco requerido, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também o requerente comparecer à audiência 

munida de proposta para solução amigável. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001360-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDIVALDO ALVES DA SILVA (REU)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001360-46.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Ademais, intime-se o 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o valor dado à 

causa, visto que é diverso do valor integral devido pelos requeridos de R$ 

10.835,36, conforme próprio extrato de débito de Id 27949958. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 13 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1059369-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER AUTO POSTO LTDA - EPP (REU)

EDIENES ROSA DO CARMO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1059369-35.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Citem-se os devedores para pagamento do débito, ou para oporem 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 

ficarão os devedores dispensados do pagamento de custas processuais. 

3. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto 

ao Id 27602656, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1057027-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILIT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057027-51.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

27022834. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, MODELO MOBI LIKE 

(NACIONAL), CHASSI 9BD341A5XKY570163, RENAVAM 01160996358, 

PLACA QCU5066, COR BRANCA, ANO 18/19, MOVIDO À 

ÁLCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 7. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011565-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECORAR COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTESANATOS EIRELI - ME 

(REU)

GILBERTO CLEMENTE SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011565-42.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o resultado da consulta aos 

endereços dos requeridos, via sistema Bacenjud, encontra-se disponível 

junto ao Id 22829373. Diante disso, intime-se a parte autora pessoalmente 

(via postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034485-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RIBEIRAO PRETO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DAMIAO ISSA OAB - SP400975 (ADVOGADO(A))

FELIPE DUZ MALAMAN OAB - SP425720 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE MORAES CAMACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034485-39.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o pagamento das custas de distribuição Id 

22417810. 2. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 
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demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do equipamento RASTHER III, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora 

no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca 

e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor 

oficial de justiça requisitar força policial. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE 

NÃO PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO 

CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO 

LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA 

E DEFERIDA. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058797-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA PRUDENCIO DE ARRUDA ATAIDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1058797-79.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Defiro a emenda à inicial com o pagamento das custas e taxas de 

distribuição Id 27314466. II – Defiro a emenda à inicial junto ao Id 

27458422, retifique-se a Secretaria o valor da causa junto ao Sistema PJE, 

devendo constar R$ 8.686,08 (oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais e 

oito centavos). III – Tendo em vista que a cópia do Contrato com Garantia 

de Alienação Fiduciária (Id 27179235), firmado entre as partes, não se 

encontra assinada, intime-se o Banco requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazer aos autos o documento supracitado, devidamente 

assinado, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033259-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIONE DA SILVA SOARES EVANGELISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1033259-96.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido junto ao Id 27525500 e concedo o prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, para que o requerente cumpra com o item II da decisão junto 

ao Id 24243222, sob pena de extinção da ação e arquivamento do feito, 

por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024025-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES APARECIDA DO AMARAL SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1024025-90.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão ao Id 22777676, bem como a consulta de 

endereço realizada via sistema Infojud, dando conta do mesmo endereço 

já constante nos autos, defiro o pedido junto ao Id 27162958. Cite-se a 

executada por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Tendo em vista que no momento não existem 

os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023877-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023877-16.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista o acordo firmado entre as partes junto ao Id 27803592, 

intime-se a parte requerente para comprovar nos autos a restituição do 

veículo MARCA PORSCHE, MODELO 911, CHASSI WP0AA2996HS106712, 

PLACA FMG0045, COR AZUL, ANO 16/17, ao requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique o necessário e retornem-me os 

autos conclusos. MJ/Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048456-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE MELO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048456-91.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro a emenda a inicial no que tange a notificação trazida pelo 

requerente junto ao Id 27984399. II - Compulsando os autos verifico que a 

parcela indicada na exordial de Id 25477563 - pág. 2, é distinta da 

informada em planilha, constante de Id 25477571. Diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial, sanando-se a divergência, bem como 

comprovando a notificação da referida parcela, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037019-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CALEGARI DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1037019-53.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 27623705 - pág. 2 e 27623706 - pág. 2. II - 

Diante da informação do requerente de envio da notificação extrajudicial 

ao endereço do requerido de Id 27623708, defiro o pedido constante de Id 

27623708 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias, para o requerente 

comprovar a mora do requerido, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento do feito, por se tratar de requisito para a propositura da 

presente demanda. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1061464-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ESPINDOLA VICTORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1061464-38.2019.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27986921 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA FIAT, 

MODELO WEEKEND TREKKING, CHASSI 9BD37415TG5090213, PLACA 

ORG2973, RENAVAM 01086161758, COR PRATA, ANO 16/16, MOVIDO À 

ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 27832990 - 

pág. 2, para o devido cumprimento de mandado. 6. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 15 de janeiro 

de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023578-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1023578-05.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Miriacilene Ramos de Matos Pedroso, ingressou com Ação de Revisão 

Contratual Com Pedido de Liminar de em face de BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento. Aduz a requerente que contratou 

com o requerido o financiamento do veículo Modelo AIRCROSS 

EXCLUSIVE, 1.6, 16V, Marca CITROEN, Cor MARROM, Chassi n°.: 

935SUNFNWDB532149, Ano 2012/2013, Placa 8BK-8604, no valor de 

R$30.349,45 (Trinta Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e 

Cinco Centavos), financiando em 36 parcelas de R$1.220,00 (Hum Mil, 

Duzentos e Vinte Reais), mensais, com primeiro vencimento em 

07/09/2018 e o último em 07/08/2021, sob a taxa de juros de 2,10% ao 

mês. Questiona as cláusulas do contrato, que alega serem abusivas, 

dentre elas os encargos moratórios, os juros remuneratórios e a 

capitalização dos juros, bem como, a cobrança de tarifas administrativas 

ilegais. Pede o deferimento dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, bem como, da inversão do ônus da prova. Assim, em sede de 

tutela antecipada, requer que seja deferido o pedido de consignação em 

pagamento das parcelas em atraso no valor que entende devido, ou seja, 

no montante de R$ 942,14 (novecentos e quarenta e dois reais e quatorze 

centavos). Pediu ainda em sede de tutela antecipada que seja determinado 

ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome da autora, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 
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afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerido. No tocante à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, defiro o pedido do requerido, 

constante da contestação e inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente em sede de tutela antecipada, que seja 

deferido o pedido de consignação em pagamento das parcelas em atraso 

no valor que entende devido, ou seja, no montante de R$ 942,14 

(novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos). Pediu ainda em 

sede de tutela antecipada que seja determinado ao banco requerido que 

se abstenha de negativar o nome da autora, aplicando-lhe multa para o 

caso de descumprimento. Constitui requisito básico e fundamental à 

obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia verificação de efetiva 

probabilidade de existência do direito pretendido, ou, na expressão legal, 

que o julgador se convença da verossimilhança da alegação (art. 300 do 

CPC). O Código Civil de 2002, em seu artigo 317, consagra o direito de 

revisão contratual, com base nas cláusulas gerais, princípio da função 

social e boa-fé contratual. Entretanto, analisar os pedidos de alteração 

dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

do requerido nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001 ; e b) expressa previsão contratual quanto à [1] periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são 

abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base nas 

provas documentais produzidas pelo requerido, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. Conforme 

fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse do 

imóvel e suspensão da consolidação da propriedade. Não tenho como 

razoável aceitar o depósito do valor que entende a requerente devido, 

qual seja, o valor de R$ 942,14 (novecentos e quarenta e dois reais e 

quatorze centavos). Com efeito, não se faz possível apurar o valor 

devido, devendo os depósitos ser realizados no valor do montante 

contratado, ou seja, o valor de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais). 

Assim, pode a requerente realizar os depósitos no valor da parcela 

contratada. Tenho como razoável aceitar o depósito do valor das parcelas 

contratadas, pois tais depósitos não trarão prejuízo ao banco requerido, 

visto que as questões impugnadas serão oportunamente analisadas 

quando do julgamento da ação revisional. Vale ressaltar que, na hipótese 

de eventual improcedência do pedido revisional, parte do débito já estará à 

disposição do juízo e poderá ser levantada pela instituição financeira. 

Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a insuficiência dos valores 

depositados, estes serão objeto de complementação, com a incidência de 

juros e correção, mostrando-se infundado o prejuízo para o banco credor. 

Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro o pleito de 

antecipação de tutela constante da exordial, todavia, em parte e 

condicionado ao depósito em juízo do valor verossímil/contratado das 

prestações vencidas e vincendas. Assim, intime-se a requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor de todas as 

prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, 

correção monetária calculada pelo INPC e multa de 2%, tendo como o valor 

a prestação contratada de R$ 1.220,00 (mil duzentos e vinte reais). Junto 

com a consignação, o requerido deverá apresentar a planilha constando o 

valor das parcelas vencidas depositadas, acrescidas dos encargos 

moratórios, como redimensionado nesta decisão. Por se tratar de 

prestações periódicas, uma vez consignada a primeira parcela, poderá a 

requerente continuar a consignar as que forem vencendo 

sucessivamente, desde que o faça mediante expedição de guia mensal da 

secretaria até o quinto dia útil após a data aprazada para o vencimento da 

parcela. Havendo a consignação em juízo dos valores conforme 

determinado, certifique-se. No que tange à determinação ao banco 

requerido para que se abstenha de negativar o nome da autora, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento, tenho que deve ser 

indeferida. Com efeito, apenas e tão somente se a requerente efetuar os 

depósitos nos autos das parcelas contratadas que se encontram em 

atraso, é que não deverá o banco realizar a inscrição de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem ainda, sendo-lhe deferida a 

manutenção da posse do veículo, objeto do contrato ora questionado. 

Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 

do CPC, não vejo como acolher o pedido da autora. Por todo exposto, 

indefiro, por ora, os demais pedidos de antecipação da tutela, consoante 

artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 335, inciso I do Código de Processo Civil, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032160-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRSON RIBEIRO DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1032160-91.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro parcialmente o pedido junto ao Id 27607604 e concedo o prazo de 

60 (sessenta) dias para o requerente comprovar a mora do requerido, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento do feito, por se tratar de 

requisito para a propositura da presente demanda. Decorrido o prazo 

acima assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023579-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO XAVIER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023579-87.2019.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Reinaldo 

Xavier da Silva, ingressou com Ação de Revisão Contratual Com Pedido de 

Liminar de em face de Banco GMACS/A. Aduz o requerente que contratou 

com o requerido o financiamento do veículo Modelo PRISMA LT, 1.0, Marca 

CHEVROLET, Ano 2015/2015, Cor BRANCA, Chassi : . 

9BGKS69G0FG437480, no valor de R$ 38.415,81 (trinta e oito mil 

quatrocentos e quinze reais e oitenta e um centavos), financiando em 60 

parcelas de R$ 1.000,59 (mil reais e cinquenta e nove centavos), mensais, 

com primeiro vencimento em 05/09/2015 e o último em 05/08/2020, sob a 

taxa de juros de 1,60% ao mês. Questiona as cláusulas do contrato, que 

alega serem abusivas, dentre elas os encargos moratórios, os juros 

remuneratórios e a capitalização dos juros, bem como, a cobrança de 

tarifas administrativas ilegais. Pede o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, bem como, da inversão do ônus da prova. 

Assim, em sede de tutela antecipada, requer que seja deferido o pedido de 

consignação em pagamento das parcelas em atraso no valor que entende 

devido, ou seja, no montante de R$ 721,78 (setecentos e vinte e um reais 

e setenta e oito centavos). Pediu ainda em sede de tutela antecipada que 

seja determinado ao banco requerido que se abstenha de negativar o 

nome do autor, aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da 

justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça 

e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a 

mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerido. No tocante à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, defiro o pedido do requerido, 

constante da contestação e inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna o requerente em sede de tutela antecipada, que seja 

deferido o pedido de consignação em pagamento das parcelas em atraso 

no valor que entende devido, ou seja, no montante de R$ 721,78 

(setecentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos). Pediu ainda em 

sede de tutela antecipada que seja determinado ao banco requerido que 

se abstenha de negativar o nome do autor, aplicando-lhe multa para o 

caso de descumprimento. Constitui requisito básico e fundamental à 

obtenção de qualquer tutela antecipada uma prévia verificação de efetiva 

probabilidade de existência do direito pretendido, ou, na expressão legal, 

que o julgador se convença da verossimilhança da alegação (art. 300 do 

CPC). O Código Civil de 2002, em seu artigo 317, consagra o direito de 

revisão contratual, com base nas cláusulas gerais, princípio da função 

social e boa-fé contratual. Entretanto, analisar os pedidos de alteração 

dos valores cobrados no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas 

seria adentrar as questões de mérito, incabível neste momento. Temos 

ainda que, para a exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome 

do requerido nos cadastros de crédito, conforme entendimento já 

pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se 

materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor 

fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor 

verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o 

caso dos autos. Além disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se 

que, quanto às taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições 

financeiras não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura 

(Decreto nº 22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não 

podem ser limitados ao percentual de 12% ao ano. No tocante à 

capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, atualmente, 

considera que, para a cobrança da capitalização mensal dos juros, faz-se 

necessária a presença, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) legislação 

específica possibilitando a pactuação, como nos contratos bancários 

posteriores a 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 

2.170-36/2001), em vigência em face do art. 2º da Emenda Constitucional 

n. 32/2001 ; e b) expressa previsão contratual quanto à [1] periodicidade. 

Desse modo, a simples alegação de que os juros contratados são 

abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base nas 

provas documentais produzidas pelo requerido, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. Conforme 

fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse do 

imóvel e suspensão da consolidação da propriedade. Não tenho como 

razoável aceitar o depósito do valor que entende o requerente devido, 

qual seja, o valor de R$ 721,78 (setecentos e vinte e um reais e setenta e 

oito centavos). Com efeito, não se faz possível apurar o valor devido, 

devendo os depósitos ser realizados no valor do montante contratado, ou 

seja, o valor de R$ 1.000,59 (mil reais e cinquenta e nove centavos). 

Assim, pode o requerente realizar os depósitos no valor da parcela 

contratada. Tenho como razoável aceitar o depósito do valor das parcelas 

contratadas, pois tais depósitos não trarão prejuízo ao banco requerido, 

visto que as questões impugnadas serão oportunamente analisadas 

quando do julgamento da ação revisional. Vale ressaltar que, na hipótese 

de eventual improcedência do pedido revisional, parte do débito já estará à 

disposição do juízo e poderá ser levantada pela instituição financeira. 

Frise-se, ainda, que, caso seja reconhecida a insuficiência dos valores 

depositados, estes serão objeto de complementação, com a incidência de 

juros e correção, mostrando-se infundado o prejuízo para o banco credor. 

Desta forma, presentes os pressupostos legais, defiro o pleito de 

antecipação de tutela constante da exordial, todavia, em parte e 

condicionado ao depósito em juízo do valor verossímil/contratado das 

prestações vencidas e vincendas. Assim, intime-se o requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o valor de todas as 

prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, 

correção monetária calculada pelo INPC e multa de 2%, tendo como o valor 

a prestação contratada de R$ 1.000,59 (mil reais e cinquenta e nove 

centavos). Junto com a consignação, o requerido deverá apresentar a 

planilha constando o valor das parcelas vencidas depositadas, acrescidas 

dos encargos moratórios, como redimensionado nesta decisão. Por se 

tratar de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira parcela, 

poderá a empresa requerente continuar a consignar as que forem 

vencendo sucessivamente, desde que o faça mediante expedição de guia 

mensal da secretaria até o quinto dia útil após a data aprazada para o 

vencimento da parcela. Havendo a consignação em juízo dos valores 

conforme determinado, certifique-se. No que tange à determinação ao 

banco requerido para que se abstenha de negativar o nome do autor, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento, tenho que deve ser 

indeferida. Com efeito, apenas e tão somente se o requerente efetuar os 
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depósitos nos autos das parcelas contratadas que se encontram em 

atraso, é que não deverá o banco realizar a inscrição de seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, bem ainda, sendo-lhe deferida a 

manutenção da posse do veículo, objeto do contrato ora questionado. 

Assim, não verificando presentes os requisitos autorizadores do art. 300 

do CPC, não vejo como acolher o pedido do autor. Por todo exposto, 

indefiro, por ora, os demais pedidos de antecipação da tutela, consoante 

artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 335, inciso I do Código de Processo Civil, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048659-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALVES QUICHABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1048659-53.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de emenda de Id 27681122, tendo em vista que a decisão 

de Id 26551864 restou irrecorrida. II - Assim, concedo o prazo de 30 

(trinta) dias, para o requerente cumprir com o determinado no item I da 

decisão de Id 25547174, sob pena de extinção da ação e arquivamento do 

feito, por se tratar de requisito para a propositura da presente demanda. 

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001388-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. C. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUMIE NISHIMOTO COELHO OAB - 706.460.661-53 (REPRESENTANTE)

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO OAB - MT14225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001388-14.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação intitulada Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais movida 

por João Vitor Coelho Nishimoto, menor, neste ato representado por sua 

genitora, Sra. Sumie Nishimoto Coelho em face de Banco do Brasil S/A. 

Compulsando os autos, observo que a ação decorre de relação 

subjacente não adstrita à relação tipicamente bancária. Com efeito, 

embasa-se em responsabilidade civil. Argumentou a parte autora que 

possui relação jurídica com o banco requerido onde possui uma conta 

poupança na Agência nº 2960-2, Conta nº 510.040.121-0, que, no 

entanto, a conta foi encerrada, sem aviso prévio, se encontrando sem 

acesso. Assim, objetiva a devolução de suposto valor existente na conta 

quando do encerramento, alegando ainda ter sofrido dano moral. Desta 

forma, objetiva o ressarcimento pelos danos materiais e morais 

supostamente sofridos em razão do encerramento unilateral de sua conta 

pelo banco. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do Conselho da 

Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem. Nessa linha 

de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da 

Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 

125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 2º - Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor.” (grifo nosso) Desse modo, 

tenho que, em se tratando o objeto da ação de responsabilidade civil, em 

que busca a requerente a declaração de inexistência do débito e o 

ressarcimento por suposto dano moral sofrido, cujo objeto da lide não 

atende às especificações da competência desta vara, por não ser relação 

bancária, a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe. Neste sentido: EMENTA: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA OU 

CONTRATUAL – MATÉRIA ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO – PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM – PRECEDENTES DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA. As Varas 

Especializadas em Direito Bancário não tem competência para julgar Ação 

de Indenização por Danos Morais movida em face de administradora de 

cartão de crédito, se o pedido não estiver cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária (Provimento nº 004/2008/CM, art. 1º, § 

2º).Se a matéria discutida na Ação Indenizatória se restringe à 

responsabilidade civil da administradora de cartão de crédito, decorrente 

da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, a competência 

para processar e julgar a lide é de uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais. 

O e. TJMT firmou entendimento no sentido de que a competência das 

Varas Especializadas de Direito Bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes (Conflito Negativo de 

Competência nº 58607/2011). (N.U 0007301-98.2012.8.11.0000, 

7301/2012, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2012, Publicado no 

DJE 14/05/2012) grifo nosso. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 

INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E 

LUCROS CESSANTES POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – 

MATÉRIA SEM CUNHO FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS 

GERAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao 

ressarcimento por danos materiais (despesas realizadas e lucros 

cessantes), cumulada com danos morais contra seguradora que negou a 

respectiva cobertura securitária, não se enquadra na competência 

privativa das Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o 

Provimento nº 004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de 

cunho exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, 

Data da publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E 

MORAL POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM 

CUNHO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. 

CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e 

ressarcimento por danos materiais e morais contra seguradora que negou 

a respectiva cobertura securitária, não se enquadra na competência 

privativa das Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o 

Provimento nº 004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY 
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PERSIANI, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 

09/11/2011) (grifo nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência 

deste Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

a alguma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca, portanto, 

Juízo competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015894-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015894-97.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o exequente, ao Id 24052274, juntou 

as publicações do edital de citação do executado Mil Locadora de 

Veículos Ltda. - ME. Extrai-se da certidão junto ao Id 28023492 que, 

embora citado por edital, o executado não apresentou defesa. Dessa 

forma, conforme certidão junto ao Id 28023492 que informa que o 

executado deixou de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. 

Dou-lhe Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, 

militante no Foro local, a quem se dará vista dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011374-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

FRANCILINO CEZARIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

CENTRO OESTE AUTOPECAS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011374-94.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifico que o exequente, ao Id 24053630, juntou 

as publicações do edital de citação dos executados Centro Oeste 

Autopeças Ltda., Mauricio de Oliveira Batista e Francilino Cezário dos 

Santos. Extrai-se da certidão junto ao Id 28034392 que, embora citados 

por edital, os executados não apresentaram defesa. Dessa forma, 

conforme certidão junto ao Id 28034392 que informa que os executados 

deixaram de acudir ao chamamento Judicial, caindo em revelia. Dou-lhes 

Curador Especial na pessoa do membro da Defensora Pública, militante no 

Foro local, a quem se dará vista dos autos. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033041-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDENI ROCHA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1033041-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor embargos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do CPC). 2. 

Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, ficará o 

devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 3. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 22171708, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 16 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010962-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1010962-32.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao ID 24106736 do 

Recurso de Apelação de ID 23335149, e diante da apresentação das 

Contrarrazões de ID 24461211, ao referido recurso, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de 

estima. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

MJ/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031213-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (EXECUTADO)

SAMIR KEHDI (EXECUTADO)

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031213-08.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que apesar do Sr. Oficial de Justiça não 

ter procedido à citação do executado, Dr. Samir Kehdi, certidão de Id 

16523620, o mesmo compareceu espontaneamente aos autos, 

constituindo advogado, fazendo juntada de instrumento procuratório, Id 

17998770. Assim, dou-o por citado. Considerando a inércia dos 

executados, aliado ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante da petição de Id 

18663421 do exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco 

Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de 

valores até o montante do débito atualizado, planilha acostada no Id 

24308988, - R$ 221.776,91 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e 

setenta e seis reais e noventa e um centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: MED – K 

Produtos e Serviços Médico- Hospitalares e Laboratóriais Ltda – CNPJ nº 

33.024.183/0001-34, Samir Kehdi – CPF nº 038.602.188-08 e Ille Rachid 

Jaudy Kehdi – CPF nº 152.058.192-00, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do 

Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como Termo de Penhora o 

Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. Intimem-se os 

executados, dando-lhes ciência da penhora formalizada, para os efeitos 

do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o valor 

bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, 

nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o 

seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. 

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018896-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROMI KIKUDA (EXECUTADO)

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018896-12.2016.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos observo que a execução movida por Banco 

Bradesco S/A em face de Nelson Hiroshi Kikuta e Hiromi Kikuda. Observo 

que o executado Nelson Hiroshi Kikuta foi devidamente citado, consoante 

se verifica da certidão de Id 9406715. Assim, considerando a inércia do 

executado citado, Nelson Hiroshi Kikuta, aliado ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução. Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante da petição de Id 24293593 do exequente e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado, 

planilha acostada no Id 24293594, - R$ 171.901,88 (cento e setenta e um 

mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos), que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: 

Nelson Hiroshi Kikuta – CPF nº 513.628.211-87, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas 

processuais. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 

do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. II – No tocante ao pedido do 

exequente, Id 24293593, de suspensão da ação em relação ao executado 

Hiromi Kikuda, não vejo como deferir o pedido. Com efeito, diante da notícia 

do falecimento do referido executado, deve o exequente promover a 

substituição e regularização do feito necessária, na forma determinada 

nas decisões de Id 18704736 e Id 23961299. Assim, intime-se o exequente 

para cumprir o determinado nas decisões de Id 18704736 e Id 23961299. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001528-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001528-48.2020.8.11.0041. Vistos etc. 

Maria da Conceição da Silva, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer 

Com Pedido de Liminar de em face de BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Aduz a requerente que contratou com o 

requerido adquirindo em 22 de junho de 2019 um financiamento no valor de 

R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) pela modalidade CDC em 48 parcelas 

de R$ 1.149,00 com taxa de juros de 1.93% ao mês. Questiona as 

cláusulas do contrato, que alega serem abusivas, dentre elas os juros 

remuneratórios e cobrança de tarifas administrativas ilegais, indicando a 

cobrança de tarifa de cadastro no importe de R$ 659,00, Tarifa de 

avaliação do bem no valor de R$ 435,00, Registro de contrato no importe 

de R$ 356,40, Seguro autor RCF R$ 751,66, Seguro Prestamista R$ 

979,00, Capitalização premiável, R$ 209,82. Pede o deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como, da inversão do 

ônus da prova. Assim, em sede de tutela antecipada, requer que seja 

determinado ao banco requerido que preste esclarecimentos para dizer se 

os contratos de seguro embutidos lhe garantem o conserto do veículo e 

para que apresente no prazo de defesa os contratos de apólice dos 

seguros. Pediu ainda em sede de tutela antecipada que seja determinado 

ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome da autora, 

aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça ao requerido. No tocante à aplicação do Código de 
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Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, defiro o pedido do requerido, 

constante da contestação e inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se deve 

confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro 

de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente em sede de tutela antecipada, para que 

seja determinado ao banco requerido que preste esclarecimentos para 

dizer se os contratos de seguro embutidos lhe garantem o conserto do 

veículo e para que apresente no prazo de defesa os contratos de apólice 

dos seguros. Pediu ainda em sede de tutela antecipada que seja 

determinado ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome da 

autora, aplicando-lhe multa para o caso de descumprimento. Constitui 

requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela antecipada 

uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência do direito 

pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença da 

verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC). O Código Civil de 2002, em 

seu artigo 317, consagra o direito de revisão contratual, com base nas 

cláusulas gerais, princípio da função social e boa-fé contratual. Entretanto, 

analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no contrato, dos 

juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as questões de mérito, 

incabível neste momento. Temos ainda que, para a exclusão ou que o 

requerido abstenha de incluir o nome do requerido nos cadastros de 

crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança 

das alegações somente se materializa quando existe expressa 

contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do 

STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente 

consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além disso, do teor 

da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Desse modo, a simples alegação de que os 

juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção 

de que a taxa é efetivamente desproporcional. Assim, não verificando 

presentes os requisitos autorizadores do art. 300 do CPC, não vejo como 

acolher o pedido da autora. Por todo exposto, indefiro, por ora, os demais 

pedidos de antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Diante do 

pedido expresso da autora, contido na exordial, bem como, das 

particularidades do caso e tendo em vista as inovações trazidas pelo 

Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios 

mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, 

designo audiência de conciliação, para o dia 15/04/2020 às 14:30 horas, 

para tentativa de composição nos presentes autos. Determino ao banco 

requerido, que verifique atentamente as particularidades do caso e 

compareça a esta audiência devidamente munido de proposta para 

solução amigável. Deve também o requerente comparecer à audiência 

munida de proposta para solução amigável. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

audiência de conciliação, conforme determina o art. 335, inciso I do Código 

de Processo Civil, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 

e 344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 16 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011828-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA - ME (AUTOR(A))

IVANI ORLANDI (AUTOR(A))

LENOIR FELIPE BACHINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO CAPELETTI OAB - DF0035133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011828-40.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante 

do pagamento dos honorários periciais realizado pelo requerente, 

conforme comprovante de depósito contido no Id 24203906, autorizo o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) da quantia depositada em 

favor do perito nomeado, a ser liberado antes da realização da perícia. O 

restante dos honorários, 50% (cinquenta por cento) da quantia 

depositada, deve ser liberado após a apresentação do laudo pericial, para 

tanto deve o Sr. Perito trazer aos autos, em 05 (cinco) dias, os dados 

corretos, como CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante 

determina o artigo 10, § 5º da Resolução n. 15/2012/TP. Assim, intime-se o 

perito. Após, expeça-se o competente alvará em favor do perito. II – 

Desde já, designo o dia 03/03/2020, às 14:30 horas para o início dos 

trabalhos periciais. III – Após a apresentação do laudo pericial, expeça-se 

alvará em favor do perito, para levantamento dos 50% (cinquenta por 

cento) restantes dos honorários, na conta bancária indicada pelo perito 

nomeado. Intimem-se o perito nomeado, as partes e seus patronos. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO IGNACIO PLACIDO DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1000417-29.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 27868042, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 36.153,29 (trinta e 

seis mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). 2. Defiro 

a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de distribuição Id 

27868043 - pág. 4. 3. Defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do caminhão MARCA VOLVO, 

MODELO VM 260, CHASSI 93KP0E0C7AE123962, PLACA JXX6502, 

RENAVAM 283105690, COR BRANCA, ANO 10/10, depositando-o em 
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mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o caminhão, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 27868043 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

9. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. Le/Cuiabá, 16 de janeiro 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001557-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK MARCELINO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001557-98.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Frank 

Marcelino da Costa ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco BMG S/A. 

Afirma que é funcionário público do Estado, e adquiriu em 2009 

empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na 

folha de pagamento. Que passar dos anos percebeu que os descontos 

mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores 

estavam aumentando, e pior, estava sendo descontado diretamente do 

seu holerite sob a rubrica cartão de crédito. Junto ao Procon constatou 

que não se tratava de empréstimo consignado e sim de cartão de crédito, 

tendo o banco informado que havia recebido transferências bancárias – 

“saques” - que totalizavam o valor de R$ 10.902,98 (dez mil novecentos e 

dois reais e noventa e oito centavos) e para amparar os descontos 

realizados diretamente do holerite, apresentou em sua resposta apenas a 

indicação de 15 transferências, que alega que tenha realizado. Aduz que 

não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. I – Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte 

autora. II – No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Pugna o requerente, 

em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento referente ao cartão de crédito. Quanto ao pedido de 

suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao 

empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é 

obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a 

requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. IV – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do 

CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001759-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILNA DE CAMPOS DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001759-75.2020.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Silna de 
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Campos Duarte ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com 

Pedido de Antecipação de Tutela em face de Banco Olé Bom Sucesso 

Consignado S/A. Afirma que é funcionária pública aposentada do Estado 

de Mato Grosso, e adquiriu em 2011 empréstimo consignado oferecido a 

servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Que passar 

dos anos percebeu que os descontos mensais provenientes do 

empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, e 

pior, estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica 

cartão de crédito. Junto ao Procon informou o banco que a autora 

supostamente havia recebido transferências bancárias – “saques” - que 

totalizavam o valor de R$ 6.674,76 (seis mil, seiscentos e setenta e quatro 

reais e setenta e seis centavos), e para amparar os descontos realizados 

diretamente do holerite, apresentou em sua resposta apenas a indicação 

de 7 movimentações de um total de 8 que alega que tenha realizado. Aduz 

que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em 

folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. I – Em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte 

autora. II – No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade 

deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do 

STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. 

Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do 

ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas 

de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da 

prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, 

além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada 

também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela 

parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus 

de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Pugna a requerente, 

em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento referente ao cartão de crédito. Quanto ao pedido de 

suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao 

empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é 

obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a 

requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. IV – Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência e conciliação, na forma do art. 335, inciso I, do 

CPC, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, 

ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001778-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEISON SILVA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001778-81.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que o endereço apresentado na exordial 

de Id 28081446, é distinto do informado no contrato constante de Id 

28081450. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial, 

sanando-se a divergência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento. II - Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036075-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSEN ANTENOR NAVARRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036075-51.2019.8.11.0041. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato que não há motivos para que a 

distribuição seja realizada por continência/dependência aos autos de 

busca e apreensão de n. 1030741-36.2019.8.11.0041, posto que não 

possuem a mesma causa de pedir. Não há conexão entre os feitos, 

exaurindo a competência deste juízo, concluindo que não há razão dos 

presentes autos serem distribuídos para esta vara. Com efeito, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mais recente considera 

inexistir conexão entre as ações revisional e a de busca e apreensão, 

objeto do mesmo contrato, sendo possível a tramitação das ações em 

separado. “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL 

(CPC/1973). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. 

Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão. 2. 

Igualmente a jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, 

caracterizada a mora, não há motivos para a suspensão da ação de 

busca e apreensão até o julgamento da ação de revisão de cláusulas 

contratuais. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.671.354, Rel. 
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Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 

13/11/2018) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR 

CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual 

não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. 

Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do 

devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no 

contrato, o que ocorreu no caso do autos. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 

23/03/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição 

em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio 

por via postale com aviso de recebimento. 2. Compete ao devedor, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas 

contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de 

busca e apreensão. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 

747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016) (grifo nosso) Assim, 

determino sejam desapensados estes autos, que retornem os autos à 

Vara de origem, ou seja, encaminhem-se os presentes autos ao cartório 

distribuidor para que sejam redistribuídos ao juízo da 3ª Vara 

Especializada Direito Bancário desta Comarca. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001807-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA PEREIRA CARDOSO FARBI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001807-34.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a parcela pela qual foi notificado a 

requerida, encontra-se paga (vencimento em 24/05/2019), tendo em vista 

que a parcela indicada na inicial e na planilha é a de 24/07/2019, Id's 

28087251 (pág. 2) e 28087262. Assim, não é válida a notificação, nem o 

protesto, não restando comprovada a mora da requerida. Diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, 

sanando a irregularidade, acostando aos autos a notificação (via postal, 

com aviso de recebimento) ou instrumento de protesto, sob pena de 

extinção e arquivamento. II - Intime-se o requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043273-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EMBARGANTE)

SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043273-42.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: SIMETRYA TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO EIRELI, ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Inicialmente quanto ao pedido dos embargantes de concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, na exordial ID 24427339, sob 

o argumento de falta de condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais e nem com os honorários advocatícios. É certo que 

a Lei nº 1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não 

faz distinção entre pessoa física ou jurídica para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, porém, em relação à pessoa jurídica 

deve-se analisar com cautela, sempre condicionado à comprovação 

inequívoca da incapacidade financeira da parte, o que não ocorreu no 

presente caso, consoante súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim, intimem-se os embargantes para que comprovem a incapacidade 

financeira, para o qual concedo o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002000-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORA ADRIELI CANTEIRO MARIANO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002000-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. 

REQUERIDO: DORA ADRIELI CANTEIRO MARIANO GONCALVES Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, 

analisando a contestação, reconvenção e documentos junto aos ID’s 

9802554 e 980256, verifico a informação da requerida de pagamento das 

prestações sob n. 25 (vencida dia 08/09/2016) até 29 (vencida dia 

08/01/2017), cobradas pelo Banco requerente na exordial. Assim, diante 

da planilha das parcelas junto ao ID 980256, intime-se a parte requerida 

para comprovar nos autos o pagamento das referidas parcelas vencidas 

sob n. 25 (vencida dia 08/09/2016) até 29 (vencida dia 08/01/2017), antes 

do ajuizamento da ação, no prazo de 10 (dez) dias. II – Especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Após, certifique o necessário e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001274-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JONATHA PAULA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP200651-O (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001274-12.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n.º 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Nesse diapasão, tenho que, em se tratando esta ação 

declaratória de inexigibilidade de débito com Restituição de Valor c/c 

Danos Morais proposta por Jonatha Paula Souza em face de Canopus 

Administradora de Consórcios S/A e Banco Bradesco S/A, APENAS de 

responsabilidade civil, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, a declaração de incompetência e a determinação 

de redistribuição é medida que se impõe. Não há qualquer menção na 

presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo o requerente 

tão somente a declaração de inexigibilidade e indenização, não havendo 

quaisquer discussões acerca dos contratos firmados, de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 20 

de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023870-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023870-92.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Suspendo a 
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presente Ação de Reintegração de Posse, diante da convolação da 

recuperação judicial em falência (n. 1028284-02.2017.8.11.0041), 

conforme informação do próprio exequente junto ao ID 23730633, não se 

tratando mais de recuperação judicial como pleiteia o mesmo, com fulcro 

nos artigos 6º e 99, V, da Lei 11.101/2005. Neste sentido a jurisprudência: 

APELAÇÃO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO 

CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA 

PENHORA. FATO SUPERVENIENTE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. 1.Apelação contra 

sentença proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial, 

que, com fundamento nos arts. 924, III, do CPC e 59, caput, § 1º da Lei 

11.101/2005, extinguiu a execução e determinou a desconstituição da 

penhora que recaiu sobre o faturamento da sociedade executada, por 

considerar ter ocorrido a novação do crédito perquirido, em vista da 

homologação do plano de recuperação judicial da executada. 

2.Adecretação de falência da devedora, ora apelada, constitui fato novo e 

é um marco fundamental no processo falimentar, do qual resultam vários 

efeitos, entre eles: a) a suspensão de todas as ações e execuções 

contra o falido, salvo as excluídas por lei, como as trabalhistas e fiscais; 

b) a determinação para que o falido apresente em até 5 dias a relação 

nominal dos credores, com as respectivas qualificações e valores; c) a 

explicitação do prazo de 15 dias para habilitações de crédito; d) a 

proibição da prática de dispor ou onerar bens do falido; e) as diligências 

necessárias para salvaguardar interesses das partes envolvidas. 

3.Ainda, uma vez convolada a recuperação em falência, a novação das 

dívidas por aquela operada torna-se sem efeito quanto aos créditos não 

extintos, os quais retornam às condições originais. 4.Com a convolação da 

recuperação judicial em falência, não subsiste a razão de decidir da r. 

sentença, para a extinção do feito, qual seja a novação do crédito do 

apelante, devendo o feito permanecer suspenso, nos termos do artigo 6º 

da Lei 11.101/2005. 5.Recurso provido para determinar a suspensão do 

feito até o processamento final da falência na Vara Especializada. (TJDFT, 

Acórdão n.1062874, 20140910095506APC, Relator: CESAR LOYOLA 2ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 

30/11/2017. Pág.: 344/366) (grifo nosso) Aguarde-se na Secretaria o 

processamento final da Falência junto à 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá. Após, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação da presente decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007643-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALATTAN GALESKI OAB - MT26425/O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

ITAMAR ZEITOUN (EXECUTADO)

IRLAN ZEITOUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007643-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME, IRLAN 

ZEITOUN, ITAMAR ZEITOUN Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsado os autos verifico que devidamente citados, os executados 

não comprovaram o pagamento do débito. Em decisão proferida no ID 

27847241, foi deferido o pedido de penhora online via sistema Bacenjud, 

retornando positiva, com bloqueio de R$ 8.957,62 (oito mil novecentos e 

cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) na conta do Banco 

Bradesco da empresa executada MVG Produtos Metalúrgicos Eireli, 

bloqueio de R$ 38.283,15 (trinta e oito mil duzentos e oitenta e três reais e 

quinze centavos) na conta do Banco Bradesco e R$1.497,99 (um mil 

quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos) na conta 

da Caixa Econômica Federal, ambos do executado Itamar Zeitoun, 

consoante extrato do sistema BacenJud de ID 27996452. Em petição junto 

ao ID 28036397, compareceu o executada Itamar Zeitoun, pleiteando pelo 

desbloqueio do valor de R$ 30.060,72 (trinta mil sessenta reais e setenta e 

dois centavos), penhorado na conta poupança do Banco Bradesco S/A. 

Alega o executado que a quantia depositada em caderneta de poupança 

até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, nos termos do art. 833, 

incisos IV, X e §2º, do Código de Processo Civil. Postulando ao final pelo 

desbloqueio do referido valor. É o relatório. Fundamento e Decido. Com 

razão a executada. Extrai-se dos documentos constante de ID 28036398, 

que o bloqueio de valor depositado foi realizado em caderneta de 

poupança, qual seja R$ 30.060,72 (trinta mil sessenta reais e setenta e 

dois centavos), portanto, verifico que os valores não excedem a 40 

salários mínimos. O inciso X do art. 833 do CPC estabelece que é 

absolutamente impenhorável “a quantia depositada em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Ademais, os 

salários, proventos, verbas rescisórias, pensões, agregam em si o 

escopo de propiciar ao devedor e sua família condições dignas de 

sobrevivência, e tendo o executado seus proventos retidos, é natural que 

necessite de seu provento para sobreviver. Com efeito, pelo que se extrai 

dos documentos de ID’s 28036397 e 28036398, realmente se trata de 

conta poupança, que é protegida pela lei vigente, não podendo ser objeto 

de bloqueio ou penhora. Nesse sentido a jurisprudência é uníssona: 

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. É 

inadmissível a penhora de valor na conta corrente da parte onde é 

creditado o salário do executado, sem que haja autorização para tanto, em 

decorrência da impenhorabilidade da remuneração daquele, consoante 

dispõe o art. 649, IV, do CPC. 2. Preservação da Dignidade da Pessoa 

Humana, princípio fundamental assegurado na Constituição Federal (art. 

1º, III), o qual deve ser observado no caso sub judice. 3. Revogação da 

decisão que determinou a penhora eletrônica ou on line na conta corrente 

do devedor/executado, impondo-se a liberação do valor bloqueado. Dado 

provimento ao agravo.” (TJ/RS, Agravo de Instrumento, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 22/11/2007.Extraído da Internet). AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. 

AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA SOBRE VALORES CONSTANTES NA 

CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO DO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, II, do CPC, 2ª 

parte, admissível o recebimento do recurso como Agravo de Instrumento. 

POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no art. 557, § 

1º-A, do CPC, o Relator está autorizado a dar provimento 

monocraticamente ao recurso. Primazia da ratio essendi. 

IMPENHORABILIDADE DA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO 

RECEBIMENTO DE SALÁRIO. Conforme disposto no art. 7º, inc. X, da 

Constituição Federal, o salário do trabalhador tem caráter alimentar e é 

inviolável, eis que se destina ao seu próprio sustento e de sua família. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70030373963, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 04/06/2009. 

Extraído da Internet). EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. 

IMPENHORABILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Rejeitada. É 

possível a penhora de dinheiro depositado em conta-corrente. No entanto, 

demonstrado que se trata de provento decorrente da aposentadoria, 

inviável acolher o pedido de constrição. Decisões proferidas em sede de 

cognição sumária não fazem coisa julgada material. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70024708620, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 

Francisco Pellegrini, Julgado em 24/03/2009. Extraído da Internet). Diante 

do exposto, defiro o pedido de desbloqueio junto ao ID 28036397, para 

liberar o valor bloqueado na conta poupança do Banco Bradesco S/A do 

executado Itamar Zeitoun, no valor de valor de R$ 30.060,72 (trinta mil 

sessenta reais e setenta e dois centavos), referente a penhora realizada 

no Banco Bradesco S/A, com os rendimentos creditados no período. II – 

Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há 

conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação 

dos numerários penhorados neste feito via sistema BacenJud (ID's 

27847241, 27847248, 27935946 e 27996452), no prazo de 02 (dois) dias. 

III – Intime-se o executado Itamar Zeitoun para que traga aos autos, em 05 
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(cinco) dias, os dados do autorizado ao levantamento, seu nome, 

CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 

10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP, para o devido levantamento da 

quantia depositada nestes autos. IV – Após, expeça-se alvará, em favor 

do executado Itamar Zeitoun, do valor penhorado de R$ 30.060,72 (trinta 

mil sessenta reais e setenta e dois centavos), com os rendimentos 

creditados no período, na conta a ser indicada. V – Intime-se a parte 

autora pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono, via imprensa, 

para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008680-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008680-21.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pleito do requerido de ID 23732483, diante da desnecessidade do mesmo 

para a cobertura do seguro, pois, o momento para análise de doença 

preexistente ou não, é quando da contratação do mencionado seguro, 

cabendo ao requerido comprovar suas alegações como a suposta má fé 

do contratante. Neste sentido, a Súmula 609 do Superior Tribunal de 

Justiça: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença 

preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos 

prévios à contratação ou a demonstração de má fé do segurado.” II – 

Intimem-se as partes para que se manifestem expressamente quanto à 

possibilidade de designação de audiência de conciliação na tentativa de 

composição amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024747-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO POLIMENI (REU)

EDUARDO POLIMENI EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1024747-95.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade junto ao Id nº 22401128 do 

Recurso de Apelação de Id nº 21262610, e diante da apresentação das 

Contrarrazões ao referido recurso, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 15 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046876-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR SILVA TERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1046876-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial de Id 28119692, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 565,63 (quinhentos e 

sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). II - Compulsando os 

autos verifico que em petição de Id 28119691, o requerente informa o 

pagamento da parcela de (10/06/2019). Portanto, fora sanada pelo 

requerente a comprovação da mora do requerido, no que tange a parcela 

vencida de (10/07/2019). Assim, defiro a emenda a inicial quanto à 

notificação de Id 27008728. III - Indefiro novamente o pedido de emenda de 

Id 28119691 quanto ao Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio de 

Bens Móveis, uma vez que a decisão de Id 27854707, restou irrecorrida. 

Diante disso, intime-se novamente o banco requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia do Contrato com cláusula de 

Alienação Fiduciária referente ao veículo descrito na inicial de Id 25106571 

– pág. 1, no prazo de 15 (quinze) dias, devidamente assinado pelo 

requerido quando da contemplação do consórcio, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de janeiro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004731-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAYKO GABRIEL BATISTA DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004731-52.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Chamo o 

feito à ordem. Intimado o requerente por diversas vezes para regularizar a 

presente ação com os documentos indispensáveis ao prosseguimento da 

mesma, este apenas comprovou a constituição em mora do requerido 
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pelos dois grupos/cotas que propôs a presente demanda. Entretanto, 

regularmente intimado a trazer o contrato de alienação fiduciária, quanto 

ao grupo/cota 8913/398, que comprova o veículo contratado pela referida 

cota, este não o fez. O contrato de ID 22370756, comprova a unificação 

apenas de cotas dos grupos/cotas 8689/026 e 8812/183, logo, este último 

diverso do constante junto à documentação trazida junto à inicial. Desta 

feita, por ser documento indispensável para o processamento da 

demanda, intime-se o requerente, apenas mais uma vez, posto que há 

quase 01 (um) ano distribuída esta ação, para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção da 

ação. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046311-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1046311-62.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes e instrumentalizado junto aos ID’s 

26639505 e 26639506, pondo fim ao litígio, com a quitação do contrato. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Honorários 

conforme pactuado, ficando as partes dispensadas do pagamento de 

custas processuais remanescentes, se houver, conforme artigo 90, §3º 

do CPC. Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1051683-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1051683-89.2019.8.11.0041. Vistos etc. Administradora De 

Consórcio Nacional Honda Ltda. propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Wender Silva Souza, no entanto, requereu ao Id 26712429, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições 

junto ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Deixo de 

oficiar a Central de Mandados, tendo em vista que não houve expedição 

de mandado de busca e apreensão e citação nestes autos. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 19 de dezembro de 2019. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002250-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002250-53.2018.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

exibição de documento devidamente sentenciada, Id 15227117, com 

trânsito em julgado, certidão de Id 24898283. Retornando os autos do E. 

Tribunal de Justiça, o banco requerido, ora executado, compareceu 

espontaneamente efetuando o pagamento do débito, consoante 

comprovante de depósito de Id 24898282. Na petição de Id 24898285 

concordou o exequente com o pagamento efetuado pelo banco 

executado. Assim, diante do pagamento efetuado pelo banco e a 

concordância do exequente, tenho que o executado cumpriu sua 

obrigação. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes por conta do banco executado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Após, expeça-se o competente alvará em favor do 

exequente, do valor depositado na Conta Única, na forma indicada na 

petição de Id 24898285, (Banco Bradesco S/A Agência: 1966 - 6 Conta 

Corrente: 012264 - 5 Titular: Espinola & Gusmão Advogados Associados 

S/S CPF: 01.173.300/0001 -35), com os rendimentos creditados, até zerar 

a conta judicial. Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028968-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028968-87.2018.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27014299. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas 

processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de 

oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. No tocante 

ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 27014299 - pág. 3, 

por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 
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decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029062-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA SILVA BARELLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029062-98.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Finasa BMC S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Marcia Silva Barella, no 

entanto, requereu ao Id 24634322, desistência do feito. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de proceder à liberação 

de eventuais restrições junto ao DETRAN, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. Deixo de oficiar a Central de Mandados, tendo em vista a 

certidão negativa junto ao Id 26268758. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENEDITO DE LARA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003470-23.2017.8.11.0041. Vistos etc. Milton Benedito de Lara 

ajuizou Ação de Restituição se Débito Indevido em Conta Corrente c/c 

Declaração de Inexistência de Operação Não Contratada c/c Pedido de 

Antecipação de Tutela e Indenização Por Danos Morais em face de Banco 

do Brasil S/A. Afirmou o requerente que é correntista do requerido, 

possuindo a conta salário n. 38.840-8, agência 2363-9, no valor líquido 

aproximadamente de R$ 7.300,00, e sem sua anuência o requerido 

realizou um reescalonamento nos empréstimos existentes na conta 

corrente do requerente, desde 01/2016. Alegou ainda que uma das 

operações não foi realizada pelo mesmo, e que o requerido nos meses de 

novembro/2016 e janeiro/2017 reteve a integralidade do salário do 

requerente. Requereu, em sede de tutela antecipada, fosse determinado 

ao banco requerido que restituísse o valor integral debitado em sua conta 

referente ao mês de janeiro/2017, que valores futuros não venham a ser 

descontados indevidamente diretamente na referida conta corrente, 

referente à operação 861543730, pedindo ainda, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Explicou que 

o banco realizou a junção de dois CDC contratados - operação 848502250 

com valor mensal de R$ 193,22 e operação 846916993 com valor mensal 

de R$ 644,73, reescalonando para a operação 861543730, com valor 

mensal de R$ 2.488,63. Que desde o mês de janeiro/2016 vem tentando 

junto ao banco que o mesmo proceda a readequação de sua conta 

corrente, pois não autorizou este “reescalonamento”. Afirmou que nos 

meses de novembro/2016 e janeiro/2017, o banco reteve a integralidade 

de seus recebimentos, provocando desequilíbrio financeiro. Pediu fosse 

declarada inexistente e inexigível a operação 861543730, por não ter sido 

contratada, bem ainda, a restituição em dobro de todas as parcelas 

indevidamente descontadas da referida operação. Ao final, pleiteou pela 

procedência da ação, declarando-se inexistente o débito, bem como a 

condenação do requerido ao ressarcimento por danos morais e 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais). Em decisão interlocutória proferida no Id 4844257, foi 

concedido ao requerente os benefícios da justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova, reservou-se o Juízo para apreciar o pedido de tutela 

antecipada após a resposta do banco e designada audiência de 

conciliação. Aporta aos autos o termo de audiência de conciliação de Id 

7354715, restando a tentativa conciliatória inexitosa. Pela decisão de Id 

8034441 determinou o Juízo a citação do banco requerido para os termos 

da ação. Regularmente citado, o requerido, apresentou contestação na 

petição de Id 20264262. Em sua defesa, alegou preliminarmente a coisa 

julgada, aduzindo que a matéria já foi devidamente apreciada pelo 

Judiciário no feito de nº 8015020-16.2017.811.0001, que tramitou perante 

o 5º Juizado Especial Cível desta Comarca de Cuiabá/MT. Argumentou que 

o referido processo trata de feito idêntico, que foi julgado improcedente, 

tendo a sentença transitado em julgado. Ainda em sede de preliminar, 

argumentou a ausência de documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Adentrando ao mérito, refutou os argumentos do autor, pedindo ao 

final a improcedência da ação. Acostou no Id 20264276 cópia da sentença 

proferida no Juizado. Devidamente intimado o autor a impugnar a 

contestação, deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se, conforme 

certidão de Id 22105694, apresentando a impugnação de Id 22982575, 

fora do prazo. Pelo despacho de Id 24685964 determinou o juízo a 

especificação de provas, tendo ambas as partes postulado pelo 

julgamento antecipado do feito. Assim vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de ação de declaratória de 

inexistência e inexigibilidade do débito, movida por Milton Benedito de Lara 

em face de Banco do Brasil S/A. Incide a hipótese vertente a regra inserta 

no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o que impõe o 

julgamento antecipado da lide, haja vista a questão de mérito ser 

unicamente de direito e, notadamente, ante a desnecessidade de 

produção de prova em audiência. Regularmente citado, o requerido, 

apresentou contestação na petição de Id 20264262. Em sua defesa, 

alegou preliminarmente a coisa julgada, aduzindo que a matéria já foi 

devidamente apreciada pelo Judiciário no feito de nº 

8015020-16.2017.811.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial 

Cível desta Comarca de Cuiabá/MT. Argumentou que o referido processo 

trata de feito idêntico, que foi julgado improcedente, tendo a sentença 

transitado em julgado. Acostou o banco requerido no Id 20264276 cópia da 

sentença proferida no Juizado. Pois bem, verificando os autos, constato 

que trata o presente feito de ação idêntica ao feito sob nº 

8015020-16.2017.811.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial 

Cível desta Comarca de Cuiabá/MT, envolvendo as mesmas partes, o 

mesmo objeto (contrato) e a mesma causa de pedir. Por conseguinte, 

vislumbro in casu a ocorrência do instituto da litispendência. Ressalto que 

o Juízo entendeu na sentença proferida em 27/06/2017, que analisado o 

processo e documentos a ele acostados concluo que o Banco Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, NCPC) e comprovou por 

meio de extrato bancário que a operação n. 861543730, a qual o 

Reclamante alega desconhecer, é proveniente da renegociação de dívida 

que o mesmo possui junto ao Banco Reclamado. Inobstante a alegação do 

Reclamante de que a retenção é indevida, no extrato bancário 

apresentado pelo Reclamado é possível verificar que no mês de dezembro 

de 2016 a parcela da operação não foi debitada em virtude da 

transferência dos valores da conta do Reclamante, tendo a mesma sido 

descontada no mês de janeiro de 2017. Desta feita, restando demonstrado 

nos autos que os descontos realizados na conta corrente do reclamante 
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são provenientes do reescalonamento de dívida que deixaram de serem 

adimplidos pela Autora, não há como condenar o Banco Reclamado por 

danos materiais e morais. Assim, o feito foi julgado improcedente. Anoto 

que a referida sentença transitou em julgado em 11/09/2017 e o processo 

foi arquivado na mesma data. Assim, a referida decisão foi atingida pela 

preclusão, fazendo-se coisa julgada. Sobre o assunto, o art. 337 do CPC 

dispõe nos seguintes termos: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o 

mérito, alegar: […] VII – coisa julgada; […] § 1º Verifica-se a litispendência 

ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º 

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir e o mesmo pedido. […] § 4º Há coisa julgada quando se 

repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. (grifos 

nossos) Consoante o magistério da doutrina, “A coisa julgada formal atua 

dentro do processo em que a sentença foi proferida, sem impedir que o 

objeto do julgamento volte a ser discutido em outro processo. Já a coisa 

julgada material, revelando a lei das partes, produz seus efeitos no mesmo 

processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da res in iudicium 

deducta, por já definitivamente apreciada e julgada” (Theodoro Júnior, 

Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, Ed. Forense, 1997, p. 527) 

(g. n.). Portanto, configura-se a coisa julgada quando se repete ação 

anteriormente ajuizada, sendo imprescindível analisar os elementos 

constitutivos da ação, quais sejam: as partes, a causa de pedir e o pedido. 

São partes da demanda aquele que a propõe (autor) e aquele em face de 

quem a demanda é proposta (réu). Causa de pedir é o conjunto de fatos 

em que se funda a pretensão deduzida em juízo pela parte autora. A 

causa de pedir constitui-se exclusivamente por fatos, já que o processo 

civil brasileiro adota a teoria da substanciação (Câmara, Alexandre 

Freitas, O novo processo civil brasileiro, São Paulo: Atlas, 2017). Por sua 

vez, pedido é a manifestação processual de uma pretensão. É a 

postulação final do interesse pretendido pelo autor. Divide-se o pedido em 

imediato e mediato. Imediato é o pedido de uma providência jurisdicional, ao 

passo que o mediato é o bem da vida pretendido (id.). No vertente caso, é 

inegável a identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido desta 

ação e da ação n° nº 8015020-16.2017.811.0001, que tramitou perante o 

5º Juizado Especial Cível desta Comarca de Cuiabá/MT. Enfatizo que o 

referido juízo ao julgar o feito verificou a validade do negócio jurídico. 

Desta forma, a matéria já foi analisada, atingida pela preclusão, não 

havendo mais o que se discutir ou questionar acerca do tema. A coisa 

julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso 

XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito 

adquirido e a coisa julgada. O Código de Processo Civil em seu artigo 502 

disciplinou acerca da coisa julgada. DISPOSITIVO Com efeito, após 

criteriosa análise dos autos, em decorrência do princípio da unicidade da 

relação processual, reconheço a ocorrência do instituto da coisa julgada 

nos presentes autos e, JULGO EXTINTO o presente o presente feito, sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, V do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em favor do requerido, os quais arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 07 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026842-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO VELOSO BARBORENE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026842-30.2019.8.11.0041. Vistos etc. Canopus 

Administrador de Consórcios S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 68.318.773/0001-54, com sede nesta Capital, 

por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo com a 

presente Ação de Busca e Apreensão contra João Pedro Veloso 

Barborene, inscrito no CPF sob n. 029.074.541-10, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Afirmou o requerente 

que exerce as atividades de administradora de consórcios e, nessas 

condições, constituiu o Grupo nº 004009, Cota nº 0445, com prazo de 

duração de grupo em 90 (noventa) meses e cota com 50 (cinquenta) 

meses, onde o requerido por sua vez, visando à aquisição do bem 

definido na inclusa PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE 

CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL DURÁVEL, integrou-se como participante do 

grupo já aludido adquirindo através do CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, sendo posteriormente contemplado em 

assembleia geral ordinária do grupo para aquisição do bem objeto de seu 

plano consorcial. Que em garantia às obrigações assumidas, o requerido 

transferiu em alienação fiduciária o bem: Categoria: AUTOMÓVEL 

Ano/Modelo: 2015 / 2016 Marca: GM Movido: ALCOOL / GASOLINA 

Modelo: ONIX 1.0 OMT LT Chassi: 9BGKS45GOGG139360 Cor: BRANCA 

Placa: PWU8730 / MG Renavam: 01066636173. No entanto, o requerido 

não cumpriu com o pagamento das prestações, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 5.082,08 (cinco mil oitenta 

e dois reais e oito centavos). A inicial veio instruída com documentos, 

dentre eles o contrato em que se funda o pedido e a notificação 

extrajudicial que constituiu o requerido em mora. Em decisão proferida no 

Id 21237216 foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da 

garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos 

da ação. Apesar de não ter sido devidamente citado, o requerido 

compareceu aos autos na petição de Id 21533301, apresentando pedido 

de purgação da mora, apresentando comprovante de depósito e de justiça 

gratuita, acostando documentos. O pedido de purga da mora foi deferido, 

conforme decisão de Id 21540324, determinando-se a imediata restituição 

do bem em favor do requerido. O bem foi apreendido, conforme auto de 

apreensão de Id 22133183. Conforme determinação do Juízo, o bem foi 

devidamente restituído em favor do requerido, consoante auto de 

restituição de veículo constante do Id 21959697. Vieram-me os autos em 

conclusão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de 

Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por 

Canopus Administrador de Consórcios S/A contra João Pedro Veloso 

Barborene, acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de 

garantia de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula 

contratual relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente 

ação comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Em decisão proferida no Id 21237216 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. Apesar de 

não ter sido devidamente citado, o requerido compareceu aos autos na 

petição de Id 21533301, apresentando pedido de purgação da mora, 

apresentando comprovante de depósito e de justiça gratuita, acostando 

documentos. O pedido de purga da mora foi deferido, conforme decisão 

de Id 21540324, determinando-se a imediata restituição do bem em favor 

do requerido. O bem foi apreendido, conforme auto de apreensão de Id 

22133183. Conforme determinação do Juízo, o bem foi devidamente 

restituído em favor do requerido, consoante auto de restituição de veículo 

constante do Id 21959697. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 
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poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente 

ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, 

porquanto o requerido, apesar de notificado extrajudicialmente, 

permaneceu inadimplente com o pagamento das prestações do contrato 

de financiamento entabulado entre as partes. Entretanto, o requerido, 

tendo seu veículo apreendido, compareceu aos autos, apresentando 

pedido de purgação da mora, conforme petição constante do Id 21533301, 

acostando ao pedido comprovante de pagamento das parcelas vencidas, 

valor dado à causa na exordial. Assim, extrai-se dos autos o interesse do 

requerido em saldar seu débito com o requerente. Ora, o autor teve que 

acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu 

crédito e, somente depois de deferida a liminar, compareceu a requerida 

aos autos, realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do 

artigo 90 do Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz 

como consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In 

casu”, a purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual 

se baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 

nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Intimado o banco requerente a manifestar-se 

acerca do depósito da purga da mora, compareceu na petição de Id 

22128987 afirmando que efetuaria o levantamento dos valores 

depositados, providenciando a quitação dos débitos do requerido, pedindo 

pela condenação do requerido em custas e honorários processuais. 

Assim, tendo o requerido efetuado o pagamento do débito que ensejou a 

presente ação, a extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e, 

de consequência, confirmo a decisão que defere a restituição do bem em 

favor do requerido, Id 21540324. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios do patrono do requerente, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, com 

fundamento no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Libere-se 

em favor do banco o montante depositado pelo requerido, à título de purga 

da mora. E para tanto, decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará em 

favor do banco requerente. Intime-se o banco requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para informar os dados bancários do autorizado para 

proceder à expedição de alvará de levantamento, consoante determina o 

artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 15/2012/TP. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 08 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035158-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN CARLOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035158-32.2019.8.11.0041. Vistos etc. Omni S/A - Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Silvan Carlos de Figueiredo, no entanto, requereu ao Id 27092751, 

desistência do feito. O requerente apresentou o termo de entrega amigável 

do veículo pela requerida, constante no Id 27092752. Em consequência, 

JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII 

do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN 

(RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. No tocante ao 

pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 27092751, por se tratar 

de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da própria 

alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Deixo de oficiar ao SERASA, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àquele órgão. Indefiro o pedido de isenção de custas finais de Id 

25802029, tendo em vista que não houve o deferimento de assistência 

judiciária gratuita ao requerente. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055840-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055840-08.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento propôs Ação de Busca e Apreensão, em 

face de Oliveira Comercio de Alimentos Eireli ME, no entanto, requereu ao 

Id 27094545, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do 

Código de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo de Id 27094545, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de 

oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, uma vez que 

não houve expedição de mandado de busca e apreensão nestes autos. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048382-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA ANGELA PEDROSO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1048382-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 27317828. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. O requerente apresentou o comprovante de devolução e 

retirada do veículo pela requerida, constante no Id 27317828. Ainda, de 

acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes 

ficam dispensadas do pagamento das custas processuais finais. 

Honorários advocatícios conforme pactuado. Deixo de oficiar ao DETRAN, 

tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este juízo 

solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. No tocante ao pedido 

de baixa do gravame do veículo junto ao Id 27317828 – pág. 3, por se 

tratar de averbação não determinada por este juízo, mas decorrente da 

própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo da restrição 

administrativa. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035197-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO RODRIGO LOPES FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035197-29.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Savio Rodrigo Lopes Fernandes, no entanto, requereu ao Id 

26719974, desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, 

não haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 26719974, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de oficiar à Central de 

Mandados para devolução de mandado, tendo em vista certidão acostada 

aos autos junto ao Id 24572942. Custas remanescentes, se houver, 

deverão ser arcadas pela parte autora. Ante a renúncia ao prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013148-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013148-96.2016.8.11.0041. Vistos etc. Caixa Consórcios S/A 

Administradora de Consórcios propôs Ação Monitória, em face de Antonio 

da Silva Amorim, no entanto, requereu ao Id 23523711, desistência do 

feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, 

com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Deixo 

de oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele 

órgão. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 

23523711, por se tratar de averbação não determinada por este juízo, mas 

decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco liberar o veículo 

da restrição administrativa. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014588-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SANTANA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS OAB - SP369365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014588-25.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Fabricio Santana de 

Queiroz propôs Ação de Rito Ordinário com Pedido de Liminar em face de 

Banco Omni, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

21540327. O Banco requerido concordou com a desistência da ação, 

devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus 

respectivos patronos e custas remanescentes à cargo do requerente, 

beneficiário da Justiça Gratuita. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE 

sem resolução de mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de 

seus respectivos patronos, e eventuais custas remanescentes ficarão a 

cargo do requerente, pagamento este que ficará suspenso pelos 

benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos em decisão de ID 

19375354, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1051726-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1051726-26.2019.8.11.0041. Vistos etc. Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A propôs Ação Monitória em face de Claudiney Nogueira 

Siqueira. Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação. Em despacho de Id 

25953006 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o requerente 

comprovar o recolhimento das custas iniciais de distribuição, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção da ação. Permaneceu o requerente 

silente, conforme certidão de Id 27585937, logo, passou esta irrecorrida. 

Assim, em virtude do não cumprimento da determinação de emenda à 

inicial, não havendo nos autos os documentos necessários para 

prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição inicial e JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, 

inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 08 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055410-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCE AUXILIADORA PACHECO DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1055410-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S.A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Gilce Auxiliadora Pacheco de Jesus, no entanto, requereu ao Id 27739105, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à liberação de eventuais restrições 

junto ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por 

este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele órgão. Deixo de 

oficiar a Central de Mandados, tendo em vista que não houve expedição 

de mandado de busca e apreensão e citação nestes autos. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte autora. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007677-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON DOUGLAS DIAS DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007677-94.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Maycon Douglas Dias de Paula, pleiteando a busca e apreensão do bem, 

objeto do contrato, dando à causa o valor de R$ 16.549,83 pelo débito do 

requerido a partir da parcela vencida em 03/11/2018. Em decisão de ID 

18485034 foi proferida a decisão inicial, concedendo a medida liminar de 

busca e apreensão do bem e citação do requerido. Assim, documentos de 

ID’s 18870963 a 18870971, atestaram o cumprimento da medida liminar 

com a apreensão do bem, porém, não havendo a citação do requerido. 

Compareceu o requerido espontaneamente aos autos junto aos ID’s 

19352130 a 19353927, juntando aos autos instrumento procuratório, 

declaração de hipossuficiência e contestação. Arguiu em sede de 

preliminar a ausência de sua constituição em mora, bem como da 

impossibilidade de pagamento das parcelas do contrato por culpa do 

requerente, pois o contrato não estava mais disponível ao mesmo, não 

havendo como expedir os boletos para pagamento de seu débito, 

pleiteando ainda a revogação da medida liminar com a restituição do bem. 

Ao final, ainda pleiteou a improcedência total da ação, condenando o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Certidão de tempestividade junto ao ID 19569324. O 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 19828757, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Junto aos ID’s 20009586 e 20009587 foram juntados aos autos a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 

Assim, em decisão de ID 21354638 foi determinado ao requerente restituir 

o bem ao requerido, concedendo ao requerido os benefícios da justiça 

gratuita. Certidão de ID’s 21398755 e 21398756 de restituição do bem ao 

requerido. Em seguida, junto aos ID’s 22090545 a 22090552, a decisão 

final junto ao Agravo de Instrumento de n. 1005999-70.2019.8.11.0000, 

dando provimento ao Agravo e revogando a medida liminar de busca e 

apreensão. O requerido compareceu junto ao Id 24243569 pleiteando pela 

intimação do requerente para que disponibilize ao mesmo as parcelas 

vencidas para este providenciar o pagamento, bem como regularizar a 

transferência do veículo do Detran/SP para o Detran/MT, pois o fez de 

forma indevida em 23/07/2019. O requerente junto ao ID 24361073 pleiteou 

pela determinação ao requerido de entrega do bem ao requerente, pois se 

encontra em mora com várias parcelas contratuais em aberto. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Pelo constante do 

acórdão de ID 22090552, proferido no Agravo de Instrumento de n. 

1005999-70.2019.8.11.0000, não foi comprovada a mora do requerido na 

presente ação. Assim, devidamente restituído o bem ao requerido. 

Portanto, considero que a comprovação da constituição da mora, exigida 

pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está demonstrada, impõe-se assim o 

reconhecimento da ausência de pressuposto processual da Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução 

de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso 

IV, ambos do Código de Processo Civil. Revogo a liminar concedida em ID 

18485034, e constato a regular restituição do veículo ao requerido, ID 

21398755. Em decisão de ID 21354638 foram concedidos os benefícios da 

justiça gratuita ao requerido. Quanto ao pleito do requerido de que o 

requerente lhe disponibilize os boletos das parcelas vencidas para que o 

mesmo providencie o pagamento, tenho que este não é o meio adequado 

para tal. Ainda, quanto ao pleito de item 2 de ID 24243569, determino ao 

requerente que providencie a regular transferência do bem ao Detran/MT, 

visto que, de forma indevida, o transferiu para o Detran/SP, no prazo de 

10 (dez) dias, sem quaisquer custos ao requerido. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo Banco requerente. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, 

§ 2º, do CPC. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 
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arquivem-se os autos, imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038866-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARA DA SILVA SANTOS - ME (RÉU)

LEONARA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1038866-27.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT ajuizou Ação Monitória em face de Leonara da Silva Santos ME 

e Leonara da Silva Santos, objetivando o recebimento de um crédito no 

valor de R$ 76.567,21 (setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete 

reais e vinte e um centavos), concedido através de um limite de crédito 

renovável em sua conta corrente n. 27128-9, ocorrendo aditamento dos 

contratos, gerando borderôs e planilhas de débitos, bem como o saldo 

negativo de liberação do crédito. Acostou à inicial os documentos 

necessários. Requereu a expedição do competente mandado monitório e, 

não havendo pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. 

Devidamente citados os requeridos quando da formalização de acordo (ID 

19646277), houve o descumprimento do referido acordo, conforme 

informações do requerente de ID’s 24335143 a 24335148. Ante o exposto, 

com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo Civil, converto o 

mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título 

executivo, no valor R$ 145.091,80 (cento e quarenta e cinco mil, noventa e 

um reais e oitenta centavos), corrigido até 26/09/2019 (ID’s 24335146 e 

24335148). Condeno os requeridos ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do 

artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito 

na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. P. 

R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Transitada 

em julgado, intime-se o exequente a dar o regular andamento ao feito, 

conforme artigo 524 do CPC. A/Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014739-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA MARIA CORREA DE ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 4 7 3 9 - 8 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVA MARIA 

CORREA DE ASSIS Sentença Vistos etc. Trata-se de Ação Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, 

em face de Eva Maria Correa de Assis. Compareceu a parte autora junto 

ao ID 24849113, pleiteando pela desistência do feito, informando que as 

partes transigiram extrajudicialmente, diante do pagamento das parcelas 

de 11/03/2019 a 10/05/2019. Tendo em vista o pedido de desistência do 

feito, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro no 

inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 

remanescentes ficarão a cargo do requerente. Deixo de oficiar à SERASA 

e ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo determinando o apontamento da referida ação em seu cadastro 

(SERASA) nem a inclusão de restrição judicial àquele órgão (DETRAN). 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017239-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA NEGRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1017239-64.2018.8.11.0041. Vistos etc. Vera Lucia Negri 

ingressou com Ação Anulatória de Negócio Jurídico por Abuso de Direito 

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de 

Urgência em face de Banco Pan S/A. Afirmou a requerente que em 

22/10/2013 adquiriu uma geladeira no valor de R$ 4.537,77, utilizando-se 

do cartão de crédito do requerido n. 4346********9032, que são 

descontadas mensalmente de sua folha de pagamento, tendo quitado até o 

momento 58 parcelas, bem como dois pagamentos avulsos. Que apesar 

dos pagamentos exorbitantes que totalizam R$ 17.019,88, ainda deve ao 

requerido R$ 5.300,00 à vista para quitação do débito, e não conseguiu 

negociar extrajudicialmente. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. 

Argumentou que não tinha ciência de que estava contratando na 

modalidade de crédito rotativo, descontando o débito do valor mínimo da 

fatura do cartão de crédito em sua folha de pagamento. Que, assim, só 

permitiu os descontos por acreditar que era um empréstimo padrão com 

juros mais atrativos. Defendeu a relação de consumo, a onerosidade 

excessiva do contrato, o ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao 

final, pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 49.039,76 

(quarenta e nove mil, trinta e nove reais e setenta e seis centavos). A 

inicial veio instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 13826259 

o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão 

do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou 

defesa, Id 15319120. Em sua defesa, alegou como prejudicial de mérito, a 

prescrição da ação, argumentando que decorreu o prazo de 03 (três) 

anos do título. Argumentou ainda, em sede de preliminar, a impugnação ao 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Adentrando 

ao mérito, esclareceu que com a decretação da liquidação extrajudicial do 

Banco Cruzeiro do Sul S/A, a operação objeto da lide, em nome da parte 

autora, foi cedida ao Banco Pan, atual responsável pelo contrato em 

questão. Explicou ainda que por se tratar de um cartão de crédito 

consignado, realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte 

autora realizar o pagamento do restante da fatura, alegando que o cartão 

não tem previsão de término de cobranças, uma vez que diferentemente 
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do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas. Defendeu a ausência de 

ato ilícito, validade do contrato, a inexistência de dano, pleiteando ao final a 

improcedência total da ação. Acostou documentos, dentre eles o contrato 

firmado entre as partes, bem como, as faturas do cartão de crédito. 

Devidamente intimada a requerente para manifestar-se acerca da 

contestação, compareceu na petição contida no Id 16994306, 

apresentando impugnação. Designada audiência de conciliação para 

tentativa de solução amigável, restou infrutífera consoante termo que 

aporta aos autos no Id 20835814. Na referida audiência, foram intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo 

ambas as partes postulado pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico por Abuso de Direito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida por Vera 

Lucia Negri em face de Banco PAN S/A. Pretende a requerente com a 

presente ação que seja declarada a quitação do débito de cartão de 

crédito, uma vez que apesar dos descontos há anos realizados em sua 

folha de pagamento o débito não diminui, argumentou que acreditava 

tratar-se de empréstimo consignado, pedindo ao final ressarcimento pelos 

danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra 

inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que impõe 

o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria exclusivamente de 

direito. - DA DEFESA - Da prejudicial de mérito (prescrição) Apesar dos 

substanciosos argumentos do requerido, não merecem guarida. 

Inicialmente, tenho que não ocorreu a prescrição do direito da parte 

contratante em questionar o contrato firmado entre as partes e as 

cláusulas do mesmo, por não vislumbrar ter transcorrido prazo superior ao 

prazo prescricional da ação. Com efeito, conforme se apura da exordial, 

questiona a autora a compra da geladeira, realizada em 22/10/2013, com 

pagamento via cartão de crédito, desta forma, não havendo porque 

falar-se em prescrição. O prazo prescricional in casu é de 05 (cinco) 

anos, consoante artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil. Ademais, como 

é cediço, o instituto da prescrição tem por fundamento a segurança 

jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo 

transcurso do tempo associado à inércia da requerente. Razão pela qual, 

rejeito a prejudicial de mérito de prescrição arguida. - Da impugnação ao 

deferimento da gratuidade à autora Em sua defesa, impugnou o banco 

embargado o deferimento da gratuidade à autora, aduzindo que a mesma 

não comprovou seu estado de necessidade. Tenho que seu argumento 

não merece guarida. Inicialmente, verifico dentre os documentos 

acostados pela autora, especificamente o de Id 13740122, qual seja, a 

Declaração de Pobreza, entendo que goza a declaração de miserabilidade 

acostada de presunção relativa de veracidade que deve ser 

desconstituída por prova robusta e cabal. Com efeito, em relação ao 

pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise dos 

argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser a mesma 

beneficiária da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 13826259, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

banco requerido não merece prosperar. Rejeito a impugnação à gratuidade 

deferida. Passo à análise do mérito da presente ação. - Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo em 

decisão proferida no Id 13826259, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. DO MÉRITO Afirmou a requerente na exordial 

que em 22/10/2013 adquiriu uma geladeira no valor de R$ 4.537,77, 

utilizando-se do cartão de crédito do requerido n. 4346********9032, que 

são descontadas mensalmente de sua folha de pagamento, tendo quitado 

até o momento 58 parcelas, bem como dois pagamentos avulsos. Que 

apesar dos pagamentos exorbitantes que totalizam R$ 17.019,88, ainda 

deve ao requerido R$ 5.300,00 à vista para quitação do débito, e não 

conseguiu negociar extrajudicialmente. Assim, verifica-se da narrativa dos 

fatos que a autora tinha consciência de que estava realizando a compra 

da geladeira para pagamento através do cartão de crédito. Portanto, 

incoerente ou inverídico o argumento de que não tinha ciência de que 

estava contratando na modalidade de crédito rotativo, descontando o 

débito do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em sua folha de 

pagamento. Desta forma, destaco que trata-se a hipótese em estudo de 

compra realizada na modalidade cartão de crédito, no qual o pagamento é 

realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento do 

consumidor, apenas e tão somente do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento 

de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que foi perfeitamente possível à autora quando da 

contratação, vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a 

serem consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento, uma vez que a própria autorizou o pagamento da geladeira 

pelo cartão de crédito. Verifica-se, portanto, a ausência de comprovação 

da conduta antijurídica do requerido, não se podendo atribuir a ele a 

responsabilidade pelos supostos danos experimentados pela autora, o 

qual não desincumbiu do ônus do art. 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido da autora para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) Desta forma, outro 

caminho não resta senão a reconhecer-se a improcedência da ação. 

DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a presente ação que Vera Lúcia Negri em face de 
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Banco Pan S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno a 

requerente no pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, obrigação que ficará suspensa por 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004329-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELVERLLEY DE SOUZA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004329-68.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado ao Id 25496051, ante o recibo de 

retirada de veículos ao Id 26046738. Em consequência, julgo e declaro 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Deixo de proceder à 

liberação de eventuais restrições junto ao DETRAN, tendo em vista, não 

haver nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de 

restrições àquele órgão. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das 

custas processuais finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. 

Ante a renúncia do prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023734-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1023734-90.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Luciano Medeiros 

Crivellente propôs Ação de Cumprimento de Sentença em face Banco 

Finasa BMC S/A, pleiteando, em suma, a execução de sentença. Conforme 

decisão de ID 26262386, foi determinado ao exequente comprovar a 

existência de título executivo, uma vez que a ação de código 343039 teve 

o trânsito em julgado da sentença de extinção do cumprimento de 

sentença em 01/07/2019, com o arquivamento do feito em 22/08/2019. 

Devidamente intimado o requerente, não mais se manifestou nos autos, 

consoante certidão de ID 27912273. Logo, em virtude do não cumprimento 

da determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os 

documentos necessários para prosseguimento e julgamento do feito, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão 

ser arcadas pelo requerente. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045223-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1045223-23.2018.8.11.0041 Sentença Vistos, etc. Jane Cristina Mundel de 

Souza ingressou com a presente Ação de Revisão Contratual com Pedido 

de Tutela Provisória de Urgência contra Banco do Brasil S.A., ambos 

devidamente qualificados e representados, pleiteando em suma o que 

segue. Afirmou a requerente que firmou com o requerido um contrato de 

empréstimo bancário no valor de R$ 127.839,28, a ser pago em 57 

parcelas mensais de R$ 5.313,81. Asseverou haver incidência de 

cobrança de juros remuneratórios diversos da previsão contratual, 

descaracterizando a mora, bem como a cobrança de comissão de 

permanência cumulada com outros encargos. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requereu fosse afastada a mora da requerente, que o 

requerido excluísse e se abstivesse de incluir seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a inversão do ônus da prova, 

bem como os benefícios da justiça gratuita. Ao final, requereu a limitação 

dos juros no percentual contratado, a repetição do indébito em dobro, a 

exclusão da comissão de permanência cumulada com outros encargos 

moratórios, a descaracterização de seu mora, a condenação do requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Deu à 

causa o valor de R$ 4.995,19. Em decisão de ID 17271630 foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita à requerente, invertido o ônus 

da prova e indeferida a tutela antecipada por ausência dos requisitos 

necessários, determinando a citação do requerido. Regularmente citado, 

deixou transcorrer o prazo permanecendo silente, certidão de ID 

20554124. Intimada a requerente para requerer o de direito, pleiteou pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me conclusos os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação de revisão contratual 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Jane Cristina 

Mundel de Souza contra Banco do Brasil S/A, na qual pretendeu a 

requerente a revisão do contrato de empréstimo, limitando os juros no 

patamar contratado, excluindo a comissão de permanência cumulada com 

outros encargos, com a repetição do indébito na forma dobrada. O 

requerido, apesar de devidamente citado junto ao ID 17748590, não 

compareceu aos autos, conforme certidão de ID 20554124. Assim declaro 

o requerido revel. No entanto, o fato de ser revel não significa que sofrerá 

os seus efeitos, podendo o Juiz excepcionar a presunção de veracidade, 

na medida em que apreciando, livremente, as provas dos autos, poderá 

mitigar a aplicação do artigo 319 do CPC, julgando a causa de acordo com 

o seu livre convencimento. As questões aqui em discussão não estão a 

exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. Passo à análise do mérito da presente ação. Do mérito Dos juros 

remuneratórios No tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo 

depois do pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso 

na antiga ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes 

interessadas, podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a 

regulamentação da norma constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi 

feita. Competentes, por isso, dentro das regras infraconstitucionais, o 

Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para dizer das taxas. A 
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abusividade dos juros remuneratórios, contratados com as instituições 

financeiras que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser 

observada, levando-se em consideração a taxa média de mercado 

estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de 

Defesa do Consumidor (Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se 

permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos 

consumidores (artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado 

excesso na taxa praticada, cabível a revisão judicial. Esta tem sido a 

posição do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxa de 

juros remuneratórios somente se caracteriza como abusiva, quando 

discrepante da média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, à 

época da contratação. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 

REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. 

SÚMULA N. 294 DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS 

REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E 

MULTA MORATÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da 

taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do 

mercado. (sublinhei) 2. É lícita a cobrança de comissão de permanência 

após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos 

juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de 

juros contratada para o período da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. 

Satisfeita a pretensão da parte recorrente, desaparece o interesse de 

agir. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

960.880 - RS (2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, a requerente não 

questiona o valor do percentual contratado, e sim o valor dos juros 

incidentes quando do cálculo do débito, ou seja, aduziu ser cobrado 

percentual superior ao contratado. Entretanto, não restou comprovada tal 

alegação, pois no contrato trazido pela requerente de ID 17243839, o valor 

da operação é de R$ 127.839,28, havendo ainda os valores constantes 

dos itens 2.2 e 2.3, que se tratam de juros de carência e de valor do IOF, 

os quais ainda seriam somados ao valor requerido. Desta feita, mantenho 

o contratado. Da comissão de permanência Aduziu a requerente ser 

indevida a cobrança de cobrança de comissão de permanência cumulada 

com outros encargos moratórios. Pois bem, compulsando devidamente o 

contrato de ID 17243839, cláusula INADIMPLEMENTO, foi contratado no 

caso de inadimplência apenas a comissão de permanência. Não consta a 

cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro 

encargo. Ressalto, que, quanto à comissão de permanência, 

posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo 

quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que 

devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato. Súmula 472. A cobrança de comissão de 

permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Em face das 

disposições legais, reconheço devida a comissão de permanência em 

razão da Resolução n. 1.129/86 do BACEN, que incidirá sobre o valor 

inadimplido de acordo com índice divulgado diariamente pelo Banco 

Central, afastando-se a incidência de quaisquer outros encargos. 

Impossível de ser acolhida a mora do réu quando se comprova que a mora 

é da requerente, não havendo outra razão para o ajuizamento desta ação 

senão para postergar o pagamento da dívida. Nesse sentido, os encargos 

moratórios são devidos de acordo com a legislação atual no caso devida a 

comissão de permanência, ex vi do enunciado na Súmula 472, STJ. Assim, 

mantenho, quando a requerente incidir em mora, o encargo contratado na 

cláusula INADIMPLEMENTO, ID 17243839 – Pág. 3. Da descaracterização 

da mora Compulsando os autos, afirmou a requerente a 

descaracterização da mora pela incidência de encargos abusivos no 

contrato no período da normalidade contratual. Entretanto, improcedentes 

os pleitos da requerente acerca da revisão dos encargos incidentes no 

período da normalidade contratual. Conforme precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no 

período da normalidade contratual, tais como juros remuneratórios 

abusivos, capitalização de juros indevida, descaracteriza a mora do 

devedor. Isto porque a dificuldade do pagamento é a própria causa do 

inadimplemento. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. 

COBRANÇA IRREGULAR DE ENCARGOS DA NORMALIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência desta col. Corte 

Superior de Justiça, a mora do devedor é descaracterizada tão somente 

quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos 

do ‘período da normalidade’. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 326.567/SC, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 18/2/2014). Dessa forma, uma vez 

não constatada qualquer abusividade na cobrança dos encargos no 

período da normalidade contratual, assim como não demonstrado eventual 

ônus excessivo, desvantagem exagerada, enriquecimento ilícito por parte 

do agente financeiro, não há falar em descaracterização da mora. Da 

repetição de indébito Pelo exposto, não cabe aqui a repetição de indébito, 

posto que não houve qualquer cobrança indevida ou pagamento a maior 

pela requerente. Neste sentido temos a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA DO 

NOME DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO 

MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES - VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO 

COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

- NÃO CABIMENTO - INCORRÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RESPONSABILIDADE DA QUITAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RATEADA ENTRE APELANTE E APELADA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 21, CAPUT, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de dívida 

já paga, é fator que enseja a ocorrência de dano moral indenizável. O 

valor da condenação a título de dano moral mostra-se moderado, não 

merecendo reprimenda, inclusive quando suficiente a cumprir, além do 

ressarcimento do abalo moral, o seu papel punitivo e pedagógico. A 

repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, pressupõe existência de pagamento indevido. Inexistindo 

este, forçosa a sua improcedência. Uma vez evidenciada a hipótese de 

sucumbência recíproca, a verba honorária sucumbencial deve ser de 

responsabilidade de ambos os litigantes (art. 21, caput, CPC). (TJMT, Ap, 

117703/2009, DES.JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/04/2010, Data da publicação no 

DJE 16/04/2010) (grifo nosso) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e declaro extinto o processo nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC. Em face da sucumbência, condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, obrigação que fica suspensa 

em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram 

concedidos junto ao ID 17271630, consoante Lei 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de janeiro de 2.020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031007-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINO DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS AURÉLIO DA COSTA OAB - MT14958-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031007-57.2018.8.11.0041. Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.149.953/0001-89, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 
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com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Durvalino da 

Conceição Oliveira, inscrito no CPF sob n. 469.282.351-87, residente e 

domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou o 

banco que financiamento no valor de R$ 74.439,00 (setenta e quatro mil 

quatrocentos e trinta e nove reais), para ser restituído por meio de 60 

(sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 1240,65 (mil duzentos e 

quarenta reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento final em 

15/07/2020 mediante Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, sob nº 650202922/390885897, 

celebrado em 13/07/2015. Que em garantia transferiu em alienação 

fiduciária o bem: ESPÉCIE: AUTOMÓVEL MARCA/MODELO: 

VOLKSWAGEN/VOYAGE COMFORTLINE 1.6 8V(G6) ANO: 2015/2016 

CHASSI: 9BWDB45U3GT006372 PLACA: QBX5955 COR: BRANCA. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, a 

partir da parcela 33, com vencimento em abril/2018, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação da requerida para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 74.439,00 (setenta e 

quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais). A inicial veio instruída com 

os documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido e a 

notificação extrajudicial entregue ao requerido, que o constituiu em mora. 

Em decisão proferida no Id 17325091 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. Na petição de Id 17473971 

apresentou o banco embargos declaratórios. O bem foi apreendido, 

conforme auto de busca e apreensão constante do Id 17545970. Na 

petição de Id 18055473 apresentou o requerido contestação cumulada 

com reconvenção. Em seus argumentos postulou pelo deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a revisão do 

contrato firmado entre as partes, questionando os juros remuneratórios, 

que defende acima da taxa média de mercado, alegando ainda a venda 

casada na cobrança do seguro prestamista, pedindo ainda a repetição de 

indébito e o ressarcimento por danos morais sofridos. Acerca da 

contestação manifestou-se o banco, impugnação de Id 19643995. 

Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam 

produzir, despacho de Id 22852203, o requerido/reconvinte pediu pela 

produção de prova pericial e o banco pediu pelo julgamento antecipado da 

lide. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto 

Lei nº 911/69, ajuizada por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento, contra Durvalino da Conceição Oliveira, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. A presente ação comporta julgamento 

antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, e 

os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados por 

documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). - Do pedido de 

justiça gratuita em favor do requerido Em relação ao pedido de gratuidade 

da justiça, postulado pelo requerido em sua defesa, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça em favor do requerido. - Da prova pericial Apesar dos argumentos 

do requerido acerca da necessidade da realização de perícia técnica, a 

fim de aferir a existência de cláusula abusiva, entendo desnecessária a 

prova pericial pleiteada, para fins de aferição da quantia cobrada 

indevidamente nas cláusulas abusivas questionadas. Uma vez que as 

cláusulas deverão ser examinadas na análise de mérito da sentença, para 

em sendo verificada abusiva, ser extirpada ou alterada. Ademais, a perícia 

solicitada seria inútil nesta fase processual, à medida que os cálculos 

deverão ser refeitos na fase de liquidação da sentença. Assim, rejeito a 

realização de perícia técnica postulada pelo requerente. DO MÉRITO Em 

sua peça de reconvenção o requerido questionou as cláusulas do 

contrato, dentre elas os juros remuneratórios, que defende acima da taxa 

média de mercado, alegando ainda a venda casada na cobrança do 

seguro prestamista, pedindo ainda a repetição de indébito e o 

ressarcimento por danos morais sofridos. No tocante à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono 

na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos 

bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus 

probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. - Da reconvenção DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Dos juros remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado entre as partes foram estipulados em 

1,75% ao mês e 23,14% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, 
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verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros 

pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 

como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da 

média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da 

média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa 

mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos 

percentuais. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO 

MERCEDES-BENZ S.A. 0,80 10,07 2 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S.A 0,97 12,30 3 CIA CFI RCI BRASIL S.A. 1,07 13,64 4 BCO GMAC S.A. 

1,15 14,73 5 GOLCRED S/A - CFI 1,26 16,26 6 BCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. 1,28 16,51 7 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,48 19,27 8 BMW 

FINANCEIRA S.A. - CFI 1,53 20,02 9 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,57 20,57 

10 BCO RODOBENS S.A. 1,67 21,93 11 FINANC ALFA S.A. CFI 1,76 23,27 

12 BCO. J.SAFRA S.A. 1,77 23,38 13 BCO ITAUCARD S.A. 1,78 23,64 14 

KIRTON BANK 1,79 23,74 15 BCO BRADESCO S.A. 1,85 24,63 16 CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 1,87 24,83 17 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,90 25,27 18 

BANCO MONEO S.A. 1,92 25,61 19 BRB - CFI S/A 1,92 25,63 20 BCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,95 26,00 21 BCO HONDA S.A. 2,00 26,75 

22 BCO BANESTES S.A. 2,02 27,06 23 BCO DO BRASIL S.A. 2,02 27,16 

24 AYMORÉ CFI S.A. 2,05 27,64 25 PORTOSEG S.A. CFI 2,12 28,58 26 BV 

FINANCEIRA S.A. CFI 2,16 29,29 27 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,18 

29,59 28 BANCO PAN 2,19 29,68 29 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,25 30,55 

30 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 2,28 31,05 31 BCO A.J. RENNER S.A. 2,43 

33,31 32 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,43 33,43 33 OMNI BANCO S.A. 2,56 

35,42 34 SOROCRED CFI S.A. 2,70 37,73 35 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. 

CFI 2,86 40,34 36 FINAMAX S.A. CFI 2,94 41,59 37 BCO DAYCOVAL S.A 

3,00 42,64 38 SANTANA S.A. - CFI 3,50 51,04 39 FINANSINOS S.A. CFI 

3,55 52,04 40 BANCO CIFRA 3,72 55,07 41 OMNI SA CFI 3,76 55,69 42 

PORTOCRED S.A. - CFI 3,83 57,03 43 FACTA S.A. CFI 4,10 61,94 Assim, 

mantenho os juros remuneratórios em 1,75% ao mês. Da devolução de 

valores pagos a título de seguro (venda casada) Alegou ainda o requerido 

em sua defesa/reconvenção que no momento da realização do 

financiamento lhe foi oferecido um Termo de adesão seguro prestamista, 

no valor de R$ 700,00. Defendendo que houve má-fé pelo banco 

requerente quando da contratação do seguro proteção financeiro. 

Ressalta-se que o seguro de proteção financeira, também chamado de 

seguro prestamista é uma modalidade contratual que tem por objetivo 

assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em 

contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, configurando uma 

proteção financeira para o credor, bem como para o devedor, que fica 

livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do 

contrato. Diferente do que ocorre com as tarifas apreciadas nos itens 

anteriores, o seguro em apreço representa um serviço efetivamente 

colocado à disposição do consumidor. O pagamento pelo referido seguro 

tem objetivo específico de proteger o consumidor, nos casos 

especificados acima, existindo, portanto, contraprestação efetiva. A 

contratação seria abusiva apenas se houvesse cláusula obrigando o 

consumidor à aquisição do seguro prestamista, como condição para a 

concessão do crédito, o que configuraria venda casada, vedada pelo 

artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos 

autos, tenho que o seguro foi uma opção do consumidor, e não uma 

obrigação imposta pela instituição financeira. Assim, não há irregularidade 

na contratação do seguro prestamista, pois foi livremente pactuado pelo 

requerido, correspondendo a um serviço efetivo e de seu próprio 

interesse. Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

NULIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 29 DA LEI 

10.931/2004. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA 

TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS QUE 

PERMITEM A COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E 

OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A cédula de crédito bancário que preenche 

todos os requisitos do artigo 29 da Lei 10.931/2004 é título executivo 

previsto em lei e de obrigação certa, líquida e exigível, principalmente se 

acompanhada dos extratos de evolução da dívida, demonstrando a 

inadimplência. Os contratos celebrados através de Cédulas de Crédito 

Bancário encontram-se expressamente abrigados pela Lei nº 10.931/2004 

e admitem a capitalização mensal de juros, sem restrições. Após a radical 

alteração do art. 192 da Constituição, operada pela EC 40/03, não mais se 

controverte acerca da ausência de amparo legal. A contratação de seguro 

prestamista não é ilegal ou abusiva, tão pouco configura venda casada, 

mormente se é possibilitado ao contratante a escolha da seguradora. No 

período de inadimplência, é lícita a cobrança de comissão de permanência, 

não podendo esta, todavia, ser cumulada com outros encargos. Recurso 

provido parcialmente. (TJDFT - Acórdão n. 617218, 20110111911293APC, 

Relator ESDRAS NEVES, 5ª Turma Cível, julgado em 05/09/2012, DJ 

11/09/2012 p. 156) (original sem grifo) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO 

JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO 

PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) Havendo no contrato a 

faculdade de o contratante optar ou não pelo serviço de seguro 

prestamista,não há de se falar em abusividade dessa cláusula, apta a 

invalidá-la. Contratando-se o aludido serviço, o avençado entre as partes 

deve prevalecer. (...) Recurso conhecido e não provido. (TJDFT- Acórdão 

n. 547230, 20100410118504APC, Relator ANA MARIA DUARTE 

AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado em 09/11/2011, DJ 17/11/2011 

p. 239) (original sem grifo) Assim, mantenho o seguro prestamista na 

forma contratada. Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do 

indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir 

da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser indeferido. Isso porque 

não foram limitados os juros e afastados quaisquer encargos abusivos. 

Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 

DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. DA BUSCA 

E APREENSÃO Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Ora, o banco autor teve que acionar a máquina 

judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente 

depois de deferida a liminar, houve a busca e apreensão do bem. Por fim, 

com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de 

Crédito Bancário CP/CDC de nº 390885897, constante do Id 15401164 e a 

notificação extrajudicial constante do Id 15401167, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes. Entretanto, diante da inércia do requerido, permanecendo com 

as parcelas em aberto, enseja o reconhecimento do pedido do autor, 

fazendo com que se consolide em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. Isto porque, estabelece §2º 

do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, in verbis: § 2º - No prazo do § 1º, o 

devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada 

pela Lei nº 10.931, de 2004) Imperioso destacar que o Superior Tribunal de 

Justiça pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no 
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sentido de que "o texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 

n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de 

todo o débito, inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou 

assim ementado: “[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados 

pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem 

móvel objeto de alienação fiduciária.” (STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS 

– Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014). Portanto, merece 

procedência do pedido do requerente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil. E, de consequência, confirmo a 

liminar concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a 

posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante aos 

pedidos do requerido, em sede de contestação/reconvenção, para revisão 

da Cédula de Crédito Bancário CP/CDC de nº 390885897, que fundamenta 

a presente ação, determino o seguinte: 1. Mantenho os juros 

remuneratórios em 1,75% ao mês. 2. Mantenho o seguro prestamista na 

forma contratada. 3. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do 

Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o 

requerido beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 10 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039698-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALMIR DOS REIS CURY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039698-60.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Nalmir dos Reis Cury 

ajuizou Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco 

BMG S/A, ambos devidamente qualificados e representados na inicial. 

Alegou inicialmente que firmou com o requerido um contrato de empréstimo 

consignado, desde 2013, porém, que passados 05 (cinco) anos dos 

débitos em sua folha, estes não cessaram. Que nunca contratou e não 

recebeu o mencionado cartão de crédito. Assim, requereu em sede de 

tutela antecipada o cancelamento dos descontos em sua folha de 

pagamento, a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita e a citação do requerido. Ao final, pleiteou a procedência 

total da ação, declarando a quitação do débito referente ao empréstimo 

consignado, a condenação do requerido ao pagamento de danos 

materiais, morais, repetição do indébito e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os meios 

de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Em decisão de ID 16583370 foram concedidos ao requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferida a tutela 

antecipada por ausência dos requisitos, determinando a citação do 

requerido. Regularmente citado (ID 17524405), o requerido apresentou 

contestação e documentos de ID’s 17491050 a 11161950, 

tempestivamente (certidão de ID 17524428). Arguiu em sede de preliminar 

a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, a 

impugnação ao valor da causa. No mérito, argumentou que o requerente 

deu sua anuência contratando regularmente o empréstimo via cartão de 

crédito consignado, realizando, inclusive, mais dois saques no referido 

cartão. Que os descontos em sua folha de pagamento mensais são 

referentes ao mínimo das faturas, em até 10% de seus vencimentos, 

ficando a cargo do requerente efetuar o pagamento do restante da fatura, 

pois tem limite o valor do desconto de cartão de crédito em margem 

consignável. Assim, pleiteia ao final a impossibilidade de declaração de 

inexistência do débito, a inexistência de danos morais, a improcedência da 

demanda e condenação do requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimada, o 

requerente apresentou Impugnação à Contestação junto ao ID 17650425, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Intimadas as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendessem produzir, apenas o requerente pleiteou o julgamento 

antecipado da lide. Vieram os autos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela 

antecipada, na qual o requerente pleiteia a suspensão dos descontos a 

título de pagamento do cartão de crédito firmado com o requerido, sendo 

declarada quitada a sua dívida pelo prazo de descontos já efetuados, e a 

indenização por danos morais e materiais. Incide à hipótese vertente a 

regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que 

impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame 

das preliminares arguidas. - Das preliminares -Da impugnação ao 

deferimento da justiça gratuita Insurge-se o requerido, em sede de 

preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios da justiça gratuita. 

Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance pretendido pelo 

requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois o autor preenche os 

requisitos para a concessão do benefício, conforme fundamentação da 

decisão concessiva. Rejeito, pois, a preliminar. -Da impugnação ao valor 

da causa Pois bem, com relação a alegação do Banco requerido com 

relação ao valor da causa, tal argumentação não merece prosperar, pois o 

valor atribuído a causa deve expressar o proveito econômico da demanda. 

Assim é porque, conquanto esteja submetida ao prudente arbítrio do juiz - 

no caso de procedência da ação indenizatória intentada, a fixação 

definitiva do montante da indenização por danos morais, cumpria à 

requerente/impugnada estimar o valor dos danos que diz ter 

experimentado e adequá-lo ao valor da causa, mesmo porque a toda 

causa deverá ser atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediato (art. 291, “caput” do CPC). Portanto, é admitida a 

indicação de um valor meramente estimativo para os danos morais 

sofridos, todavia, há necessidade de que o valor da causa corresponda 

ao benefício ansiado. ISTO POSTO, de livre convencimento, REJEITO a 

impugnação ora sob apreciação e mantenho inalterado o valor atribuído à 

causa. Passo à análise do mérito propriamente dito. Da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão de ID 16583370, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Do mérito Pretende o requerente com a presente ação 

ser declarado quitado o contrato de empréstimo consignado, que se trata 

na verdade de um cartão de crédito descontado em sua folha de 

pagamento, declarando inexistentes os débitos oriundos do referido 

cartão, e por ainda haver saldo devedor, a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais. Com os 

documentos dos autos, constato que foi pactuado um cartão de crédito 

consignado entre as partes, utilizando-se ainda o requerente deste com 

saques complementares, e apenas haviam os descontos em sua folha de 

pagamento do valor mínimo das faturas. Ainda, ressalta o requerido que o 

requerente não efetuou nenhum pagamento complementar das faturas, o 

que o mesmo confessa em sua exordial quando informa os descontos de 

aproximadamente 05 (cinco) anos de parcelas em sua folha de 
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pagamento. Tenho que os créditos foram liberados ao requerente, 

comprovada assim a validade do contrato pactuado, considerando que o 

contrato foi firmado pessoalmente entre as partes, logo, não cabe a 

pretensão de quitação do contrato que ainda não finalizou seus 

descontos. Nos autos, não existe nenhuma prova de ocorrência de vício 

de consentimento ou social a justificar a anulação total ou parcial do 

contrato firmado, pois trata-se de empréstimo efetuado pessoalmente com 

o requerente, com sua assinatura posta no referido contrato, no qual 

consta a sua devida nomenclatura de cartão de crédito consignado em 

folha de pagamento, efetuando compras no referido cartão, e esta não 

comprovou nenhum pagamento além dos descontos em sua folha de 

pagamento. Com efeito, impende ressaltar que compete ao autor 

comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, 

do CPC). Ressalto, inclusive, quando não há pagamento integral da fatura, 

quanto aos juros do período de refinanciamento do valor em aberto, já se 

acha pacificado que nem existe capitalização, nem tampouco se pode 

falar em ilegalidade da cobrança, como bem lecionam os Tribunais: "Nos 

contratos de cartão de crédito, verifica-se que inocorre a capitalização 

mensal de juros nos períodos em que o titular efetua o pagamento mínimo 

da fatura, porquanto o valor pago é destinado, primeiramente, à 

amortização de juros, nos termos do art. 354 do Código Civil, de modo a 

inexistir a repudiada incidência de juros sobre juros". (TJ/PR, Apelação 

Cível nº 537276- 1, Relator Des. Shiroshi Yendo). "DIREITO CIVIL. CARTÃO 

DE CRÉDITO. CLÁUSULA-MANDATO. LEGALIDADE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. 

PERCENTUAL. 1 - O entendimento da Segunda Seção desta Corte, a partir 

de 25/6/03, quando do julgamento do REsp nº 450.453/RS, Relator o Min. 

Aldir Passarinho Junior, firmou-se no sentido da legalidade da 

cláusula-mandato e do enquadramento das empresas administradoras de 

cartão de crédito como instituições integrantes do sistema financeiro 

nacional, a elas não se aplicando a limitação dos juros prevista no Decreto 

nº 22.626/33. 2 - Omissis. 3 - Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido para afastar a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano 

e autorizar os juros de mora nos termos mencionados." (REsp 296.678/RS, 

Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, Rel. p/ Acórdão Min. FERNANDO 

GONÇALVES, Quarta Turma, DJ de 01.12.2008) Não vejo razão plausível 

para desconstituir o contrato e, tão pouco, os valores das parcelas, 

livremente avençada pelas partes. Pelo já exposto, pela não 

caracterização de ato ilícito, entendo indevida tal pretensão de quitação. 

Não está comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do 

requerido, posto que o requerente firmou de livre e espontânea vontade o 

contrato pactuado entre as partes. Dos danos morais e materiais No que 

tange à pretensão do requerente em ser ressarcido por perdas e danos, 

totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral 

deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na 

medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na 

dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade 

humana. Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da 

exordial, qualquer mácula à reputação do requerente, ou à sua segurança 

e tranquilidade, pois o fato de o requerente ter tido dissabores, não se 

caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, 

a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade 

(dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida 

do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso. Observo que dos 

elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou 

configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em 

ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de 

elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um 

dever de indenização. Também, não ficou comprovado qualquer dano 

material ao requerente, como narra em sua exordial, nem mesmo no 

decorrer do processo. Neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. 

CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova 

cabe ao autor quanto aos fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 

333, I). A ausência de comprovação acerca dos alegados prejuízos 

financeiros implica no indeferimento do pedido de indenização por danos 

materiais. 2. Ainda que a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de 

justiça, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não 

apresentar condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu 

sustento ou da família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 

1.060/50, art. 12). 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 

601871, 20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

3ª Turma Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO 

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, de consequência, 

declaro extinto o feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade 

com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 10 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052402-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BELO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052402-71.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FRANCISCO BELO DE JESUS 

RÉU: BANCO HONDA S/A. Sentença Vistos etc. Francisco Belo de Jesus 

propôs Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela 

Jurisdicional em face Banco Honda S/A, pleiteando, em suma, a revisão do 

contrato. Compulsando detidamente os autos, constato a ausência de 

documentos necessários à propositura da ação. Em decisão de ID 

26170539 o juízo determinou a emenda à inicial, devendo o requerente 

adequar sua exordial, conforme preconiza os artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, sob pena de 

indeferimento da inicial. O requerente permaneceu silente, conforme 

certidão de ID 27898022. Assim, em virtude do não cumprimento da 

determinação de emenda à inicial, não havendo nos autos os documentos 

necessários para prosseguimento e julgamento do feito, indefiro a petição 

inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos 

artigos 330, inciso IV e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo 

requerente, no entanto, obrigação esta que ficará suspensa por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035731-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDAINE MARA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035731-70.2019.8.11.0041. Vistos etc. Banco Finasa BMC S.A 

propôs Ação de Busca e Apreensão em face de Edaine Mara de Oliveira, 

no entanto, não comprovou corretamente a mora da requerida. O 

requerente foi intimado para emendar a inicial, consoante decisão de Id 

22623674, visto que não comprovou a entrega da notificação à requerida. 

No entanto o banco autor comparece ao Id 22902023, porém deixa de 

comprovar a mora da requerida. Quando intimado pela segunda vez, 

através da decisão junto ao Id 23693291, para cumprir com a decisão 

judicial anterior, novamente não o fez, apenas requereu dilação de prazo, 

em petição ao Id 24207900, para que pudesse juntar aos autos o referido 

instrumento de protesto. Passaram-se 02 (dois) meses sem que houvesse 

manifestação do requerente, o mesmo fora intimado pela terceira vez 

mediante decisão ao Id 26499177, para que comprovasse a mora, no 

entanto, não mais manifestou nos autos, consoante certidão de Id 

27929164. Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, é 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação 

de Busca e Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova 

de que a notificação do devedor chegou ao seu destino, ou seja, o 

endereço constante no contrato, razão pela qual não pode ser atendida a 

exigência específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a 

comprovação da mora. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o 

entendimento de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser 

comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço 

do domicílio do devedor, constante do contrato, com espeque no 

Decreto-Lei 911/69. Assim, a notificação pessoal do devedor se 

integraliza depois de verificados seus requisitos, ou seja, a comprovação 

da efetiva comunicação a que pretendeu. Neste sentido: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 1. A 

comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, a teor da súm. 72 da Corte. 2. A 

evidência da expedição da carta registrada não é suficiente para a 

comprovação da mora. 3. Recurso Especial conhecido e provido.” (REsp 

n. 100.688-DF, 3ª Turma, STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 

julgado em 27.10.1997, DJU de 09.12.1997, p. 64.685). “CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69, ART. 2º, § 

2º E 3º. MORA. NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. INDISPENSABILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. 

PRECEDENTES DO TRIBUNAL E DA SUPREMA CORTE. RECURSO 

PROVIDO. I – Nos termos do enunciado da Sum. 72/STJ, a comprovação 

da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Tem-se por imprescindível, por outro lado, a 

prova de que a notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos 

tenha sido entregue ao devedor. II – O escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º do 

DL 911/69), ao exigir a comprovação documental da mora para o 

aforamento da busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o 

alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens 

dado em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter 

oportunidade de, desejando, saldar a dívida” (REsp n. 109.278-RS, 4ª 

Turma, STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 24.06.1998, 

DJU de 21.09.1998, p. 170) Portanto, considero que a comprovação da 

constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está 

demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto 

processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC. Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único 

e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 15 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020771-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020771-46.2018.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI 

Ouro Verde MT pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

26.529.420/0001-53, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do Renato Thomaz Correia 

Rodrigues, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 012.343.541-28, igualmente 

qualificado e representado, com as alegações e fundamentos que 

seguem. Aduziu que concedeu ao requerido um limite de crédito renovável 

em sua conta corrente nº 10065-0. Que se valendo de termo de opção o 

requerido aderiu à linha de crédito parcelado, vinculada ao referido 

contrato, sendo-lhe disponibilizada quantia, conforme demonstram os 

extratos de sua movimentação financeira acostados à exordial. Que em 

05/03/2018 o saldo da conta corrente se encontrava negativo em R$ 

102.618,92 (cento e dois mil seiscentos e dezoito reais e noventa e dois 

centavos), cujo débito atualizado perfaz R$ 150.066,60 (cento e cinquenta 

mil sessenta e seis reais e seis centavos). Que o requerido não honrou 

com a obrigação de saldar os valores que lhe foram creditados, 

contraindo perante a instituição autora a dívida detalhada na exordial. Que 

o débito dos contratos somados totalizam a quantia de R$ 150.066,60 

(cento e cinquenta mil sessenta e seis reais e seis centavos). Diante de 

todas as tentativas de solução amigável, que restaram infrutíferas, não 

restou alternativa, senão intentar a presente ação monitória contra o 

demandado. Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma 

da previsão contida nos artigos 1.102 e seguintes do Código de Processo 

Civil/73. Pediu a constituição em pleno direito do débito aqui questionado, 

convertendo-se em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição 

dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 

150.066,60 (cento e cinquenta mil sessenta e seis reais e seis centavos). 

Com a inicial vieram documentos. Pela decisão contida no Id 14159736 

determinou o Juízo a citação do devedor para pagamento ou para opor 

embargos sob pena do documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial. Devidamente citado o requerido 

compareceu na petição de Id 14758180 apresentando embargos à 

monitória. Em sua defesa postulou pelo deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária, a inversão do ônus da prova, adentrando ao mérito 

questionou os juros remuneratórios, a capitalização ilegal dos juros e os 

encargos da mora. Pedindo ao final fosse a ação julgada improcedente e o 

banco condenado às verbas de sucumbência. Devidamente intimado, a 

Cooperativa autora apresentou impugnação aos embargos monitórios, na 

petição de Id 16256853, rebatendo os argumentos do embargante. Na 

decisão de Id 21186956 deferiu o Juízo o pedido de gratuidade em favor 

do requerido, intimando as partes a especificarem as provas que ainda 

pretendiam produzir, tendo ambos manifestado pelo julgamento da lide. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. O processo está apto para o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas. Acerca dos presentes autos, 

constata-se que em 02/03/2009 as partes firmaram Contrato de Abertura 

de Conta. Aduziu a Cooperativa requerente que concedeu ao requerido 

um limite de crédito renovável em sua conta corrente nº 10065-0. Afirmou 

o banco que valendo-se de termo de opção o requerido aderiu à linha de 

crédito parcelado, vinculada ao referido contrato, sendo-lhe 

disponibilizada quantia, conforme demonstram os extratos de sua 

movimentação financeira acostados à exordial. Defendeu que o requerido 

não honrou com a obrigação de saldar os valores que lhe foram 

creditados, contraindo perante a instituição autora a dívida detalhada na 

exordial. Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma da 

previsão contida nos artigos 1.102 e seguintes do Código de Processo 

Civil/73. Pediu a constituição em pleno direito do débito aqui questionado, 
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convertendo-se em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição 

dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 

150.066,60 (cento e cinquenta mil sessenta e seis reais e seis centavos). 

Devidamente citado o requerido compareceu na petição de Id 14758180 

apresentando embargos à monitória. Em sua defesa postulou pelo 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária, a inversão do ônus 

da prova, adentrando ao mérito questionou os juros remuneratórios, a 

capitalização ilegal dos juros e os encargos da mora. Pedindo ao final 

fosse a ação julgada improcedente e o banco condenado às verbas de 

sucumbência. Devidamente intimado, a Cooperativa autora apresentou 

impugnação aos embargos monitórios, na petição de Id 16256853, 

rebatendo os argumentos do embargante. Inexistindo preliminares, passo 

ao exame do mérito da ação. Da Declaração Genérica de Cláusulas 

Abusivas O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte requerida determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Com 

relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, partilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade do CDC aos 

contratos bancários, e faço por razões as mais diversas. Isso porque o 

artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor diz que 

“serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 

Deste modo, há expressa previsão legal no sentido de que o Código de 

Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, não havendo 

como pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, súmula n. 297 – “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, tenho como 

incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, 

inclusive o que é posto sob análise nestes autos, e inverto o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica dos requeridos. 

Dos Juros Remuneratórios No que tange aos juros remuneratórios, tenho 

que não vige em nosso ordenamento a limitação legal dos juros 

remuneratórios ao percentual de 12% ao ano em relação às instituições 

financeiras, ante a omissão do Conselho Monetário Nacional no ponto (art. 

4º, IX, da Lei nº 4.595/1964) e a teor da Súmula Vinculante n. 7 do STF, 

segundo a qual a norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada 

pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei 

complementar. Nada obstante o acima exposto é admitida a revisão das 

taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo, como na espécie, e que a 

abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 

- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as 

peculiaridades do julgamento em concreto (cf. REsp 1061530/RS, 2ª 

Seção, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009). Quanto à Proposta de 

Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção – Pessoa Física – item G) 

Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente – Cheque Especial, não 

houve pactuação expressa referente à taxa de juros incidentes. No 

entanto, extrai-se dos documentos trazidos pelo requerente, constantes 

do Id 14131157, pág. 01, a incidência da taxa de juros remuneratórios 

mensais de 9,99% ao mês. Tenho que o valor incidente é superior à média 

praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes nos 

contratos firmados entre as partes, destoam da média praticada pelo 

mercado, o que caracterizara a abusividade. De acordo com a planilha 

extraída do site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br/?

txcredmes), verifica-se que a taxa média de mercado apurada para o mês 

contratado é uma média de 8,60% ao mês. Assim, limito os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes em 8,60% ao mês. - 

Da capitalização dos juros In casu, referente ao contrato firmado entre as 

partes, verifico que da memória apresentada pelo banco, constante do Id 

14131157, consta anotação “capit mensal”. Em relação à capitalização dos 

juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, 

revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da 

EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é 

plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, 

quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente 

pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a 

sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à verificação da 

contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de 

Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados 

para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, 

inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua 

cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei Assim, mantenho a capitalização na 

forma contratada. DO MÉRITO Assim, entendo que existe excesso de 

execução, no que tange à cláusula dos juros remuneratórios incidente no 

contrato, ora revisada. Todavia, ainda que verificada cobrança de 

encargos abusivos aplicáveis durante a normalidade contratual, tais como 

questionado pelos embargantes, constata-se que os mesmos não se 

desincumbiram quanto ao pagamento do contrato. Assim, ressalto que 

deve ser constituindo em pleno direito do débito aqui questionado, 

convertendo-se em título executivo, todavia, a execução deverá ter 

prosseguimento observando-se, em liquidação de sentença, por simples 

cálculo, a obediência aos parâmetros aqui revisados. Portanto, diante de 

tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela 

parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos 

dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação 

monitória, e parcialmente procedente os embargos interpostos pelo 

requerido, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado 

nos contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque 

especial, firmado entre as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. 

Limito os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes em 

8,60% ao mês. 2. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do 

banco requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada 

um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do 

CPC. Custas processuais, “pro rata’. Todavia, em relação ao requerido a 

obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhe foram concedidos nesta sentença. A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040436-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL BRUNO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1040436-48.2018.8.11.0041. Vistos etc. Ismael Bruno dos 

Santos ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de 

Indébito e Indenização Por Dano Moral em face de Banco BMG S/A. 

Afirmou o requerente que é funcionário público municipal, percebendo 

salário líquido de aproximadamente R$ 1.032,31, como sua única fonte de 

renda. Que, no mês de novembro de 2011, foi procurado por funcionários 

do banco requerido e informado que , de acordo com a margem disponível, 

lhe ofertariam empréstimo consignado e que o pagamento deste valor 

deveria ser realizado de forma parcelada com descontos direto na folha 

de pagamento cujos pagamentos resultariam no adimplemento do 

empréstimo contraído. Que no dia 04 de novembro/2011, o requerente teve 

creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil via TED - o valor de 

R$ 1.067,00 (mil e sessenta e sete reais). Que em dezembro/2011 teve 

descontado a primeira parcela no valor de R$ 65,53 com a denominação 

Cartão BMG, e nos meses seguintes vem sendo descontado s 

mensalmente valores aproximado. Que em 2016 questionou junto aos 

agentes de crédito a continuidade dos descontos, uma vez que solicitou 

empréstimo consignado com prazo de 36 meses. Que tendo realizado 

reclamação no Procon/MT, obteve a informação de que não tratava -se de 

empréstimo consignado conforme fora informado no momento da 

contratação, mas sim uma retirada em dinheiro no valor de R$ 1.067,00 - 

cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e os 

valores que achava que eram de parcelas , na verdade era o mínimo da 

fatura do cartão de crédito, ou seja, a parte autora já pagou 84 parcelas 

com valores aproximado de R$ 65,53 , que somam o valor de R$ 5.504,52 

(sem contar com os juros e correções monetárias). Questionou a 

necessidade de fixação do montante devedor e seu prazo para 

adimplemento, uma vez que acreditava quando da contratação tratar-se 

de empréstimo para desconto em folha de pagamento. Requereu a 

concessão de tutela antecipada para a determinar a suspensão dos 

descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de 

crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Defendeu a relação de 

consumo, a onerosidade excessiva do contrato, o ressarcimento pelos 

danos morais sofridos, ao final, pleiteou a procedência total da ação, 

condenando o requerido ao pagamento de danos morais, repetição do 

indébito e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando por todos os meios de provas admitidos, deu à 

causa o valor de R$ 28.875,04 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco 

reais e quatro centavos). A inicial veio instruída com documentos. Pela 

decisão contida no Id 16667509 o juízo deferiu os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, indeferiu o 

pedido de tutela antecipada e determinou a citação do requerido. 

Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 18070873. 

Em sua defesa esclarece que o autor celebrou com Contrato de Uso de 

Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG 

Card de número 5313.0411.3806.6017, argumentando que a modalidade 

de contratação foi amplamente explicada, tratando-se de desconto de 

saque no cartão de crédito. Aduziu que na forma contratada, existem 

cláusulas no contrato que estabelecem expressamente os descontos da 

parcela mínima no contracheque do autor. Defendeu a validade do 

contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a 

utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano, pleiteando ao final a 

improcedência total da ação. Acostou documentos, dentre eles planilha de 

evolução do débito do cartão de crédito, bem como, as faturas do cartão 

de crédito. Devidamente intimado o requerente para manifestar-se acerca 

da contestação, compareceu na petição contida no Id 20241546, 

apresentando impugnação. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 22991695, apenas o banco 

manifestou não ter mais provas a produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Indenizatória C/C Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos e Revisão 

de Contrato de Empréstimo movida por Ismael Bruno dos Santos em face 

de Banco BMG S/A. Pretende o requerente com a presente ação declarar 

a nulidade do contrato firmado com o banco requerido, uma vez que 

acreditava ser de empréstimo consignado, tendo ao final ressarcimento 

pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a 

regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que 

impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

mérito da presente ação. - Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo em decisão proferida no 

Id 16667509, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, verifico que as partes 

celebraram Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o 

Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0411.3806.6017. 

Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em estudo de contrato de 

empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o 

pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento 

do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Em que pese 

a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de 

valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 

13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no 

presente caso, verifica-se que o autor não teve informações suficientes 

sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado. Constitui direito 

básico do consumidor, nos termos dos incisos III e V do art. 6º do CDC, “a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” e “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Da mesma 

forma, o art. 52 do código consumerista determina que o fornecedor 

deverá informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a 

soma total a pagar, os casos de serviços que envolvam crédito ou 

financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 

ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos autos, tenho que não 

foi possível à parte autora quando da contratação, vislumbrar de forma 

clara, o valor e quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final 

da quitação da dívida, ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do 

cartão de crédito seria suficiente quitar o financiamento. Diante disso, o 

que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida 

impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o 

valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, 

projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra 

extremamente oneroso à parte autora, consumidora. Assim, coerente o 

pedido do autor e consequentemente seu deferimento. Considerando que 

o requerente, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance 

modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com 

juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, 

como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz 

de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do 

cartão de crédito. Resta evidente que a vontade da requerente era a de 
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celebrar apenas contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas 

pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da 

importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Bem 

ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de 

que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de 

saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão 

plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, 

ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) 

realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, 

como confessadamente o fez. O único elemento a apontar que o referido 

valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão 

de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio 

banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao 

longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pelo 

autor para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para 

compras. Em situações semelhantes os tribunais pátrios, assim se 

posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. 

EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 

DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO 

BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 

3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU 

REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO 

CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE 

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE 

SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO 

Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ 

PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). 

FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 

05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 

8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. 

CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A 

NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA 

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO 

DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA 

DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O 

LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO 

DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O 

CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A 

QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO 

DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA 

NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES 

PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM 

DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. (Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM 

MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. 

Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte 

requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque 

com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros 

de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. 

Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por 

meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária 

("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do 

mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de 

inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores 

indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; 

Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; 

Data de Registro: 13/06/2018) Bem ainda, tenho que o banco requerido 

não se desincumbiu do ônus de comprovar quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante norma 

insculpida no art. 373, inciso II. Desta forma, merece procedência o pedido 

da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito 

para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, 

para servidor público. No tocante ao pedido de revisão do contrato, passo 

a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios. Dos juros 

remuneratórios É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, no 

período de dezembro/2011 a novembro/2017 (Id 18070880), que incidiram 

na média de 4,90% ao mês. De outro modo, cumpre salientar o fato de que 

o Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão 

pela qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito 

pessoal, tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora. 

O contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e 

o banco requerido, Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual 

recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 

5313.0412.6311.6035. Consoante se verifica das faturas acostadas pelo 

banco requerido, que demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de 

juros: média de 4,90% ao mês. Tenho que o valor incidente não é superior 

à média praticada no mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como 

parâmetro e não como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no 

contrato firmado entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da 

média praticada pelo mercado, não caracterizando a abusividade. 

Conclui-se que os juros praticados pelo Banco requerido no contrato de 

cartão de crédito estão dentro da taxa média apurada pelo Banco Central 

referente a modalidade contratada devendo por isso ser mantida. Assim, 

mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, 

referente ao cartão de crédito de titularidade do autor, de nº 

5313.0412.6311.6035, em 4,90% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros 

adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período 

compreendido entre dezembro/2011 até os dias atuais. Da repetição de 

indébito Diante das abusividades encontradas no contrato de cartão de 

crédito de n. 5313.0412.6311.6035, a repetição é cabível, na forma 

simples, ainda que não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a 

maior tenham sido feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o 

pagamento indevido como uma das formas de enriquecimento sem causa, 

é cabível a devolução dos valores pagos a maior, como meio de 

reequilibrar a situação patrimonial das partes, injustamente alterada pela 

abusividade do contrato. Repiso, entretanto, que a repetição dar-se-á na 

forma simples. O STF já sumulou a matéria, quando da edição do verbete 

159, que assenta: “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1531, do Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se 

pode imputar má-fé à cobrança realizada pela parte adversária, porquanto 

a incidência dos encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, 

envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição 

do indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a 

partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso 

porque limitados os juros e afastados os encargos abusivos, na prática, 

haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento 

a maior. Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 
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DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pelo requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Ismael Bruno dos Santos em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5313.0412.6311.6035, determino a conversão 

da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de 

crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. 

No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros remuneratórios do 

contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade do autor, de nº 5313.0412.6311.6035, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios 

do contrato, em 4,90% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento 

por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo 

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no 

artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de Id 13880027. Custas processuais, “pro 

rata’. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026451-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026451-75.2019.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 23241309. Termo de 

entrega amigável junto ao Id 23241309 - pág. 6 e 7. Em consequência, 

julgo e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Deixo de 

oficiar ao DETRAN (RENAJUD), tendo em vista, não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles 

órgãos. No tocante ao pedido de baixa do gravame do veículo junto ao Id 

23241309 - pág. 2, por se tratar de averbação não determinada por este 

juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Ainda, de acordo com o art. 

90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004949-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE AUXILIADORA MOREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR NORONHA SIQUEIRA OAB - MT22313/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1004949-17.2018.8.11.0041. Vistos etc. Laurice Auxiliadora 
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Moreira Borges ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo C/C 

Repetição de Indébito Com Pedido de Tutela de Urgência em face de Banco 

Daycoval S/A. Afirmou a requerente que firmou com o requerido dois 

contratos de empréstimo consignados em sua folha de pagamento, mas 

que há incidência indevida nestes de capitalização de juros. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requereu a alteração dos contratos para que 

sejam descontados sem capitalização de juros, a inversão do ônus da 

prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. No mérito pleiteou a 

procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do valor 

pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do requerido ao 

ressarcimento por danos morais sofridos e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova 

admitidos, deu à causa o valor de R$ 45.531,78 (quarenta e cinco mil 

quinhentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos). Com a inicial, 

acostou documentos, dentre eles o contrato que pretende a revisão. Na 

decisão proferida no Id 12086727 determinou o Juízo ao requerente que 

trouxesse aos autos os documentos legíveis: procuração, pareceres e 

declaração de hipossuficiência, constantes nos Id’s 11982701, 11982707, 

11982751 e 11982773. Cumprida a determinação, em decisão 

interlocutória proferida no Id 12957611, foram concedidos à requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o 

pedido de tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 13452117, 

apresentando contestação. Em sua defesa, alegou preliminarmente, a 

inépcia da inicial, aduzindo que a autora não especificou as cláusulas que 

pretendia a revisão. Adentrando ao mérito aduziu afronta a boa fé objetiva 

do contrato, a legalidade da avença, refutando todos os argumentos da 

autora, pedindo ao final que a ação seja julgada improcedente. Acostou à 

defesa documentos. Devidamente intimada a requerente para apresentar 

impugnação à contestação, compareceu na petição de Id 14957719. Pela 

decisão de Id 17570368 foram as partes devidamente intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo o banco 

manifestado não ter provas a produzir, postulando pelo julgamento 

antecipado da lide e a autora postulado pela realização de perícia contábil. 

A autora fez juntada de novos documentos, Id 18863295 e o banco 

intimado a manifestar, decisão de Id 20469257, manifestando na petição 

de Id 20562827. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Trata-se de ação revisão contratual promovida por Laurice 

Auxiliadora Moreira Borges em face de Banco Daycoval S/A, na qual a 

requerente pleiteia a revisão de contratos firmados entre as partes. 

Afirmou a requerente que firmou com o requerido dois contratos de 

empréstimo consignados em sua folha de pagamento, mas que há 

incidência indevida nestes de capitalização de juros. Assim, questiona a 

requerente a Cédula de Crédito Bancário de n. 21-1728-471/13, firmada 

em 16/07/2013, constante do Id 11982684, bem como, a Cédula de Crédito 

Bancário de n. 20-12202222/14, firmada em 10/02/2014, constante do Id 

11982683. Em decisão interlocutória proferida no Id 12957611, foram 

concedidos à requerente os benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus 

da prova, indeferido o pedido de tutela antecipada e determinada a citação 

do requerido. Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de 

Id 13452117, apresentando contestação. Em sua defesa, alegou 

preliminarmente, a inépcia da inicial, aduzindo que a autora não 

especificou as cláusulas que pretendia a revisão. - Da preliminar de 

inépcia da inicial Em sua defesa, alegou o banco requerido preliminarmente 

a inépcia da inicial, aduzindo que a parte autora não especificou as 

cláusulas que pretendia controverter. Inconsistente a preliminar. Com 

efeito, entendo presente o interesse processual, porquanto a medida 

judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Ademais, 

entendo que é perfeitamente possível o pedido de revisão do contrato, na 

medida em que a parte se vê diante da necessidade de recorrer ao poder 

judicante na busca de proteção a um direito seu pretensamente violado, 

utilizando para isso do procedimento processual adequado, não havendo 

assim porque falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não 

se evidencia a alegada carência de ação, por ausência de interesse 

processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a preliminar arguida. - Da prova 

pericial Apesar dos argumentos da requerente acerca da necessidade da 

realização de perícia técnica, a fim de aferir a existência de cláusula 

abusiva, entendo desnecessária a prova pericial pleiteada, para fins de 

aferição da quantia cobrada indevidamente nas cláusulas abusivas 

questionadas. Uma vez que as cláusulas deverão ser examinadas na 

análise de mérito da sentença, para em sendo verificada abusiva, ser 

extirpada ou alterada. Ademais, a perícia solicitada seria inútil nesta fase 

processual, à medida que os cálculos deverão ser refeitos na fase de 

liquidação da sentença. Assim, rejeito a realização de perícia técnica 

postulada pelo requerente. MÉRITO As questões aqui em discussão não 

estão a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em 

que se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, 

inciso I do CPC. Passo à análise do mérito da presente ação. Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado na decisão 

de Id 12957611, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da 

prova. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. - Da capitalização dos juros In casu, 

especificamente quanto à Cédula de Crédito Bancário de n. 

21-1728-471/13, firmada em 16/07/2013, constante do Id 11982684, fica 

claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da 

diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na 

taxa nominal, sendo aqueles de 1,76% e estes de 23,31%, conforme se 

verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à exordial. No 

tocante à Cédula de Crédito Bancário de n. 20-12202222/14, firmada em 

10/02/2014, constante do Id 11982683, fica claro a incidência da prática 

de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros 

mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 

2,49% e estes de 34,48%, conforme se verifica do contrato firmado entre 

as partes, acostado à exordial. Em relação à capitalização dos juros, 

constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, 

revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da 

EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é 

plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, 

quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente 

pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a 

sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à verificação da 

contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de 

Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados 

para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, 

inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua 

cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual de ambos os 

contratos, é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada. Assim, 

mantenho a capitalização na forma contratada. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, não tendo 

sido reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas 
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pelo autor, não cabe a restituição em débito arguida. Em relação aos 

valores depositados pelo requerente, depósitos de fls. 33/37, devem ser 

liberados em favor do banco requerido. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. E, de consequência, quanto ao pedido de revisão dos 

contratos firmados, Cédula de Crédito Bancário de n. 21-1728-471/13, 

firmada em 16/07/2013, constante do Id 11982684, bem como, a Cédula de 

Crédito Bancário de n. 20-12202222/14, firmada em 10/02/2014, constante 

do Id 11982683, determino que mantenho a capitalização mensal dos juros, 

na forma contratada. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno 

a requerente ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que 

ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos 

contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001862-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001862-87.2017.8.11.0041. Vistos etc. BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.149.953/0001-89, com sede em São 

Paulo/SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este juízo 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Adriano Costa 

Campos, inscrito no CPF sob n. 983.578.081-15, residente e domiciliado 

nesta Capital, expondo e requerendo o que segue. Alegou que, concedeu 

o requerido um financiamento no valor de R$ 66.403,20 (sessenta e seis 

mil quatrocentos e três reais e vinte centavos), para ser restituído por 

meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.383,40 (mil trezentos e 

oitenta e três reais e quarenta centavos), com vencimento final em 

16/04/2019, mediante Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, sob nº 650200050/390858380, 

celebrado em 13/04/2015. A cédula foi firmada destinada à aquisição de 

um veículo alienado fiduciariamente, ESPÉCIE: AUTOMÓVEL 

MARCA/MODELO: HYUNDAI/HB20 COMFORT PLUS 1.0 ANO: 2015/2015 

CHASSI: 9BHBG51CAFP413681 PLACA: QBE1124 COR: VERMELHA. No 

entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das prestações, 

deixando de efetuar o pagamento da parcela de nº 16/48, com vencimento 

em agosto/2016, ensejando com isso a retomada do veículo objeto da 

garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, 

além da citação da requerida para os termos da ação, segundo as regras 

do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 11.471,15 (onze mil quatrocentos e setenta e um 

reais e quinze centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, contido no Id 4675609 e a 

notificação extrajudicial que constituiu o requerido em mora, contido no Id 

4675618. Em decisão proferida no Id 5480585 foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme 

auto de busca apreensão e depósito contido no Id 18277112. O requerido 

foi devidamente citado, conforme certidão contida no Id 8819531, 

compareceu aos autos na petição de Id 8849978, apresentando 

contestação. Em sede de preliminar, postula pela carência da ação, 

aduzindo falta de comprovação da mora, aduzindo irregularidade na 

constituição em mora. Em sua defesa impugnou o valor dado à causa, 

aduzindo que o banco autor submete a causa ao valor de R$ 11.471,15, 

contudo expõe no corpo da inicial que a purgação da mora deve ser feito 

na monta de R$ 42.448,66. Pediu o deferimento da purgação da mora, no 

valor dado à causa. Bem ainda, o deferimento dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Adentrando ao mérito, questionou as 

cláusulas do contrato, que alega abusivas, dentre elas os juros 

remuneratórios que alega acima da taxa média de mercado, a 

capitalização mensal dos juros, os encargos da mora, aduzindo a 

incidência de comissão de permanência cumulada com correção 

monetária, a cobrança de tarifas administrativas, indicando a tarifa de 

Cadastro no valor de R$ 496,00 – embutida no financiamento – registro de 

contrato – R$ 273,00, Seguro prestamista (Venda casada) no valor de R$ 

700,00. Aduziu que as ilegalidades presentes ensejam a 

descaracterização da mora e liberação do veículo, pedindo ao final a 

extinção do feito e condenação do banco às verbas de sucumbência. 

Consoante decisão proferida no Id 5601204 deferiu o Juízo a purga da 

mora, determinando a restituição do bem. O banco requerente apresentou 

embargos de declaração, Id 6737881. Acerca da contestação apresentou 

o banco requerente impugnação à contestação, Id 6749701, refutando os 

argumentos da defesa. Na decisão de Id 7991912 rejeitou o juízo os 

embargos declaratórios do banco. Contra a decisão ajuizou o banco 

recurso de agravo de instrumento, de nº 1006037-53.2017.8.11.0000, 

tendo o E. Tribunal de Justiça mantido a decisão, bem como, entendido 

correta a purgação da mora no valor dado à causa. Na petição de Id 

18331867 o banco pediu pela baixa da restrição judicial supostamente 

realizada pelo Juízo. Todavia, conforme se verifica da documentação 

acostada no Id 18331869 a restrição inserida é do 4º Juizado Especial 

Cível. Pela decisão de Id 21488839 tornou o Juízo sem efeito a certidão de 

Id 19334443 que certificou o decurso de prazo para purgar a mora e 

apresentar defesa, tendo em vista que houve apresentação de defesa 

pelo requerido. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por BV Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, contra Adriano Costa Campos, 

acima qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. A presente ação 

comporta julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria 

eminentemente de direito, e os fatos relativos ao seu deslinde 

encontram-se comprovados por documentos (Código de Processo Civil, 

art. 355, inc. I). Em decisão proferida no Id 5480585 foi deferida 

liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, 

ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O bem foi 

apreendido, conforme auto de busca apreensão e depósito contido no Id 

18277112. O requerido foi devidamente citado, conforme certidão contida 

no Id 8819531, compareceu aos autos na petição de Id 8849978, 

apresentando contestação. Em sede de preliminar, postula pela carência 

da ação, aduzindo falta de comprovação da mora, aduzindo irregularidade 

na constituição em mora. - Da preliminar arguida Em sede de preliminar, 

postula pela carência da ação, aduzindo falta de comprovação da mora, 

aduzindo irregularidade na constituição em mora. Argumenta que a 

notificação se deu em valor diverso ao do contrato. Apesar dos 

substanciosos argumentos expendidos pelo requerido não vejo como 

prosperar. Todavia, compulsando os autos observo que a notificação 

enviada, constante do Id 4675618 fez constar o valor contratado, 

indicando ainda a parcela vencida, de n. 16/48, portanto, a notificação 

está correta. Bem ainda, verifica-se que o requerido foi devidamente 

constituído em mora, em vista da entrega e recebimento da notificação 

extrajudicial (documento de Id 4675618) no endereço constante no 

contrato, constante a assinatura do mesmo, o que é suficiente para 

constituir em mora o devedor, contendo os requisitos necessários à 

validade da mesma. Neste entendimento é a jurisprudência do STJ: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO. REQUISITO PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. - Ainda que 
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haja possibilidade de o réu alegar, na ação de busca e apreensão, a 

nulidade das cláusulas do contrato garantido com a alienação fiduciária, 

ou mesmo seja possível rever, de ofício, cláusulas contratuais 

consideradas abusivas, para anulá-las, com base no art. 51, IV do CDC, a 

jurisprudência da 2.ª Seção do STJ é pacífica no sentido de que na 

alienação fiduciária a mora constitui-se ex re, isto é, decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, por isso não 

cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da dívida para a 

aferição da configuração da mora. - Na alienação fiduciária, comprova-se 

a mora do devedor pelo protesto do titulo, se houver, ou pela notificação 

extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que 

é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, 

ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. - A busca e apreensão 

deve ser concedida liminarmente se comprovada a mora do devedor 

fiduciante. Recurso especial provido.” (REsp 810.717/RS, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 04/09/2006) – grifo nosso 

Segue jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA 

PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a 

comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração 

do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, 

não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em 

razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de 

domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao 

credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de 

precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

(202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, 

Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo 

nosso) Por estes motivos, considerando que o requerido foi devidamente 

constituído em mora através da notificação extrajudicial de Id 4675618, 

pág. 01 e 02, devidamente entregue e recebida pelo requerido. no 

endereço indicado no contrato, sem razão, pois, a arguição de ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo. REJEITO, pois a preliminar. - Da impugnação ao valor dado à 

causa Em sua defesa impugnou o valor dado à causa, aduzindo que o 

banco autor submete a causa ao valor de R$ 11.471,15, contudo expõe no 

corpo da inicial que a purgação da mora deve ser feito na monta de R$ 

42.448,66. A matéria foi devidamente analisada pelo Juízo na decisão que 

deferiu a purga da mora, Id 5601204, entendo que o valor dado à causa 

deve prevalecer como referência para purgação da mora. Da mesma 

forma, entendeu o E. Tribunal de Justiça, quando manteve a decisão do 

Juízo de 1º Grau, no recurso de agravo de instrumento, de nº 

1006037-53.2017.8.11.0000, entendendo correta a purgação da mora no 

valor dado à causa. A matéria já analisada fez coisa julgada. A coisa 

julgada é prevista no texto constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso 

XXXVI, onde informa que a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito 

adquirido e a coisa julgada. O Código de Processo Civil em seu artigo 502 

disciplinou acerca da coisa julgada. Neste sentido: J. Frederico Marques 

escreveu: “A coisa julgada formal consiste na preclusão máxima de que 

fala a doutrina, visto que impede qualquer reexame da sentença como ato 

processual, tornando-a imutável dentro do processo”. (Instituições de 

direito processual civil, 1960, v.5, p.41). Desta forma, não há o que se 

questionar acerca do valor dado à causa, devendo ser considerado a 

título de purga da mora o montante indicado no valor dado à causa. Assim, 

passo ao exame do mérito. DO MÉRITO Em sua defesa, argumentou o 

requerido, a abusividade das cláusulas do contrato, dentre elas os juros 

remuneratórios que alega acima da taxa média de mercado, a 

capitalização mensal dos juros, os encargos da mora, aduzindo a 

incidência de comissão de permanência cumulada com correção 

monetária, a cobrança de tarifas administrativas, indicando a tarifa de 

Cadastro no valor de R$ 496,00 – embutida no financiamento – registro de 

contrato – R$ 273,00, seguro prestamista (venda casada) no valor de R$ 

700,00. DA REVISÃO DO CONTRATO DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte requerida determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado entre as partes foram estipulados em 

2,03% ao mês e 27,26% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, 

verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros 

pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 
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como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da 

média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da 

média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa 

mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos 

percentuais. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO 

MERCEDES-BENZ S.A. 0,78 9,72 2 CIA CFI RCI BRASIL S.A. 0,98 12,39 3 

BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 1,10 14,06 4 BCO PSA FINANCE BRASIL S.A. 

1,18 15,06 5 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,32 17,05 6 BCO GMAC S.A. 1,35 

17,50 7 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,36 17,53 8 GOLCRED 

S/A - CFI 1,47 19,14 9 KIRTON BANK 1,50 19,58 10 BCO BRADESCO 

FINANC. S.A. 1,57 20,56 11 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,59 20,80 12 

BCO ITAUCARD S.A. 1,71 22,60 13 BCO RODOBENS S.A. 1,72 22,73 14 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,74 23,00 15 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 

1,75 23,12 16 FINANC ALFA S.A. CFI 1,75 23,16 17 BCO BANESTES S.A. 

1,76 23,33 18 BCO. J.SAFRA S.A. 1,77 23,49 19 BCO HONDA S.A. 1,80 

23,83 20 BCO DO BRASIL S.A. 1,80 23,90 21 DELER CONSULTORIA S.A. 

1,84 24,49 22 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,88 25,07 23 BCO BRADESCO S.A. 

1,90 25,33 24 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,90 25,34 25 BANCO 

MONEO S.A. 1,91 25,50 26 PORTOSEG S.A. CFI 1,92 25,67 27 BRB - CFI 

S/A 1,93 25,83 28 AYMORÉ CFI S.A. 2,08 27,96 29 BCO BS2 S.A. 2,08 

28,05 30 BANCO PAN 2,19 29,75 31 BV FINANCEIRA S.A. CFI 2,20 29,80 

32 BCO A.J. RENNER S.A. 2,27 30,89 33 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,33 

31,86 34 BANCO FIDIS 2,35 32,10 35 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 

2,42 33,16 36 FINANSINOS S.A. CFI 2,62 36,45 37 SOROCRED CFI S.A. 

2,64 36,77 38 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 2,65 36,80 39 OMNI BANCO 

S.A. 2,65 36,82 40 BCO DAYCOVAL S.A 2,99 42,46 41 FINAMAX S.A. CFI 

3,34 48,35 42 SANTANA S.A. - CFI 3,40 49,30 43 BANCO CIFRA 3,52 

51,49 44 PORTOCRED S.A. - CFI 3,63 53,37 45 OMNI SA CFI 3,83 57,00 46 

DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 3,85 57,32 Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,03% ao mês. - Da capitalização dos juros In casu, 

fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da 

diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais, sendo 

aqueles de 2,03% e estes de 27,26%, conforme se verifica do contrato 

firmado entre as partes, acostado à exordial. Em relação à capitalização 

dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 

1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do 

artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a 

uma ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada. 

Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver 

expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos 

juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à 

verificação da contratação da capitalização o STJ já consolidou em 

julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos 

termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de expressar a 

sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para 

permitir a sua cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 

27,26% (Id 4675609) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 

2,03%. Assim, mantenho a capitalização na forma contratada. Da taxa de 

contrato (TC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no exame do Recurso Especial n.º 1.251.331/RS 

(2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à 

legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a 

cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente 

identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do 

imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, 

para efeitos do art. 543-C, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN2.303/96) era 

válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão 

de carnê(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, 

ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2ª Tese: Com 

a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por 

serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às 

hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela 

autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a 

contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura 

de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. 

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no voto 

condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de Abertura 

de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer operação 

de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do estabelecimento 

bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro somente pode 

incidir no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira e 

tem como justificativa a necessidade de ressarcir os custos com 

pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, observo que no 

contrato celebrado entre as partes, firmado em 13/04/2015, foi cobrada a 

Tarifa de Cadastro no valor de R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis 

reais), conforme contrato acostado no Id 4675609, pág. 01. Não havendo 

nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco 

requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de 

Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a 

abusividade da cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa 

média de mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 

2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 
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(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão da requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. - Das Tarifas Bancárias No que tange à cobrança 

questionada pelo requerido, de tarifa de registro de contrato – R$ 273,00, 

tenho que não merece guarida o pedido do requerido. Os serviços 

prestados pelas instituições financeiras estão sujeitos ao poder 

regulamentar do Conselho Monetário Nacional, sendo remunerados por 

meio das tarifas disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e 

revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010. As tarifas são especificadas 

conforme o tipo de serviço prestado pela instituição financeira, prioritário, 

diferenciado ou especial (serviços essenciais não podem ser objeto de 

tarifa). Os serviços prestados por terceiros, por sua vez, não são 

regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados 

pelas instituições financeiras, a título de ressarcimento de despesa. O 

capital já é remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são 

considerados: os custos da captação do recurso, as despesas 

operacionais e o risco envolvido na operação, pelo que tal cobrança 

constitui bis in idem. Assim, a ausência de causa jurídica aceitável para a 

cobrança acarreta excessiva onerosidade para o consumidor, o que é 

vedado pelo art. 51, IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes 

termos, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;” Entendimento este 

sedimentado na Corte de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

e Territórios, conforme segue: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS BANCÁRIAS - GRAVAME 

ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, é possível a 

cobrança de tarifas nos contratos de operação de crédito e de 

arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja previsto em ato 

normativo do Banco Central e no contrato, conforme jurisprudência do STJ 

(REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a Resolução CRM 3.518/2007, 

é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação 

jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do 

seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de ressarcimento de serviço 

prestado por terceiro - incluídas as despesas relativas a registro do 

contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, "serviços de terceiros" 

etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 3954/2011, 

considerando que se trata de repasse de custo inerente à atividade 

principal da instituição bancária, além de violar os princípios da publicidade 

e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) Questionou o requerido a cobrança de tarifa de 

registro (R$ 273,00, verifico que a matéria foi devidamente analisada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP, 

discutindo-se acerca de sua legalidade. Acerca da controvérsia, entendeu 

o STJ que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o gravame do 

veículo, realizando registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar 

no documento do veículo. Assim, não verificando aquele E. Tribunal de 

Justiça, abusividade na cobrança das referidas tarifas, que tratam do 

registro do gravame do veículo junto ao Detran/MT. E para tanto, acosto a 

decisão proferida pelo STJ no citado recurso: EMENTA: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA 

POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO 

DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA 

REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Desta forma, mantenho a cobrança da tarifas de registro, 

cobrada no valor de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), uma vez 

que cobrada por serviço efetivamente prestado. Da devolução de valores 

pagos a título de seguro (venda casada) Alegou ainda o requerido em sua 

defesa/reconvenção que no momento da realização do financiamento lhe 

foi oferecido um Termo de adesão seguro prestamista, no valor de R$ 

700,00. Defendendo que houve má-fé pelo banco requerente quando da 

contratação do seguro proteção financeiro. Ressalta-se que o seguro de 

proteção financeira, também chamado de seguro prestamista é uma 

modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de 

prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento 

adquiridos pelo segurado, configurando uma proteção financeira para o 

credor, bem como para o devedor, que fica livre da responsabilidade em 

caso de sinistro previsto na cobertura do contrato. Diferente do que 

ocorre com as tarifas apreciadas nos itens anteriores, o seguro em 

apreço representa um serviço efetivamente colocado à disposição do 

consumidor. O pagamento pelo referido seguro tem objetivo específico de 

proteger o consumidor, nos casos especificados acima, existindo, 

portanto, contraprestação efetiva. A contratação seria abusiva apenas se 

houvesse cláusula obrigando o consumidor à aquisição do seguro 

prestamista, como condição para a concessão do crédito, o que 

configuraria venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de 

Defesa do Consumidor. No caso dos autos, tenho que o seguro foi uma 

opção do consumidor, e não uma obrigação imposta pela instituição 

financeira. Assim, não há irregularidade na contratação do seguro 

prestamista, pois foi livremente pactuado pelo requerido, correspondendo 

a um serviço efetivo e de seu próprio interesse. Nesse sentido é a 

orientação da jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. REVISÃO DE 

CLÁUSULAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DO TÍTULO. 

INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 29 DA LEI 10.931/2004. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. 

POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS QUE PERMITEM A 

COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

VENDA CASADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OUTROS ENCARGOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

A cédula de crédito bancário que preenche todos os requisitos do artigo 

29 da Lei 10.931/2004 é título executivo previsto em lei e de obrigação 

certa, líquida e exigível, principalmente se acompanhada dos extratos de 

evolução da dívida, demonstrando a inadimplência. Os contratos 

celebrados através de Cédulas de Crédito Bancário encontram-se 

expressamente abrigados pela Lei nº 10.931/2004 e admitem a 

capitalização mensal de juros, sem restrições. Após a radical alteração do 

art. 192 da Constituição, operada pela EC 40/03, não mais se controverte 
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acerca da ausência de amparo legal. A contratação de seguro prestamista 

não é ilegal ou abusiva, tão pouco configura venda casada, mormente se 

é possibilitado ao contratante a escolha da seguradora. No período de 

inadimplência, é lícita a cobrança de comissão de permanência, não 

podendo esta, todavia, ser cumulada com outros encargos. Recurso 

provido parcialmente. (TJDFT - Acórdão n. 617218, 20110111911293APC, 

Relator ESDRAS NEVES, 5ª Turma Cível, julgado em 05/09/2012, DJ 

11/09/2012 p. 156) (original sem grifo) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. 

REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO 

JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO 

PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) Havendo no contrato a 

faculdade de o contratante optar ou não pelo serviço de seguro 

prestamista,não há de se falar em abusividade dessa cláusula, apta a 

invalidá-la. Contratando-se o aludido serviço, o avençado entre as partes 

deve prevalecer. (...) Recurso conhecido e não provido. (TJDFT- Acórdão 

n. 547230, 20100410118504APC, Relator ANA MARIA DUARTE 

AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado em 09/11/2011, DJ 17/11/2011 

p. 239) (original sem grifo) Assim, mantenho o seguro prestamista na 

forma contratada. Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do 

indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir 

da revisão do contrato. Desta forma, não tendo sido reconhecida a 

abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas pelo requerido, não 

cabe a restituição em débito arguida. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. DA BUSCA E APREENSÃO Insta esclarecer que na Alienação 

Fiduciária em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao 

credor, denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o 

numerário para a aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o 

devedor (fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse 

indireta passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim 

ficta (constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Ora, o banco autor teve que acionar a máquina 

judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, somente 

depois de deferida a liminar, houve a busca e apreensão do bem. Anoto 

que mesmo tendo sido deferida em favor do requerido o pedido de 

purgação da mora, no valor dado à causa, consoante decisão de Id 

5601204 não houve pagamento por parte do requerido. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário de nº 390858380, constante do Id 4675609 e a notificação 

extrajudicial constante do Id 4675618, demonstrou o requerente 

satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes. 

Entretanto, diante da inércia do requerido, permanecendo com as parcelas 

em aberto, enseja o reconhecimento do pedido do autor, fazendo com que 

se consolide em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Isto porque, estabelece §2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, in verbis: § 2º - No prazo do § 1º, o devedor 

fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, 

de 2004) Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, 

sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "o 

texto atual do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de 

clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, 

inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado: 

“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete 

ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na 

ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida 

esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial 

-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária.” (STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. 

Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014). Portanto, merece procedência do 

pedido do requerente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a 

presente ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. E, de consequência, confirmo a liminar 

concedida “initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e 

propriedade plena do veículo objeto do pedido. No tocante aos pedidos do 

requerido, em sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito 

Bancário CP/CDC de nº 390858380, que fundamenta a presente ação, 

determino o seguinte: 1. Mantenho os juros remuneratórios em 2,03% ao 

mês. 2. Mantenho a capitalização na forma contratada. 3. Mantenho a 

contratação da Taxa de Cadastro, em vista da sua legalidade. 4. Mantenho 

a cobrança da tarifas de registro, cobrada no valor de R$ 273,00 

(duzentos e setenta e três reais), uma vez que cobrada por serviço 

efetivamente prestado. 5. Mantenho o seguro prestamista na forma 

contratada. 6. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do requerente, que arbitro em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, com fundamento no § 2º, do artigo 85, do 

Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o 

requerido beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 15 de janeiro de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035922-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1035922-52.2018.8.11.0041. Vistos etc. William da Silva Pereira 

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito 

e Indenização Por Dano Moral em face de Banco BMG S/A. Afirmou o 

requerente que em novembro/2011, foi procurado por funcionários do 

banco requerido, em seu local de trabalho, tendo-lhe sido disponibilizado 

empréstimo consignado e que o pagamento deste valor deveria ser 

realizado de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento 

cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. 

Tendo o autor concordado com a proposta, comprometeu-se o banco 

requerido em enviar, posteriormente, por meio postal, cópia do contrato. 
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Explicou que no dia 04/11/2011, o requerente teve creditado em sua conta 

corrente do Banco do Brasil via TED - o valor de R$ 1.120,00 (mil cento e 

vinte reais) supostamente do contrato firmado. Que tendo estranhado os 

descontos em sua folha de pagamento, passado o prazo de 36 meses, 

que afirmou ser o prazo que ajustou para o pagamento do “empréstimo”, 

entrou em contato com o banco requerido, pedindo esclarecimentos, ao 

que lhe foi informado que havia adquirido cartão de crédito com reserva 

de margem consignável. Afirmou que solicitou o envio de cópia do contrato 

em sua residência; todavia, não lhe foi enviado. Esclareceu que após 

adquirir maiores informações pôde constatar que, não tratava-se de 

empréstimo consignado conforme supostamente fora informado no 

momento da contratação, mas sim uma retirada em dinheiro no valor de R$ 

1.120,00 - cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, e 

os valores que achava que eram de parcelas, na verdade era o mínimo da 

fatura do cartão de crédito. Afirmou que já se passaram mais de 06 anos 

e ainda consta débito original em aberto, arguindo assim a onerosidade 

excessiva do contrato. Defendeu que nunca recebeu cartão de crédito do 

banco requerido, pedindo reconhecimento da abusividade, questionando 

suposta prática abusiva, pede assim o ressarcimento por suposto dano 

moral sofrido. Postulou pelo deferimento da gratuidade da justiça e da 

inversão do ônus da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor. Pediu ainda a concessão da antecipação dos efeitos da 

tutela, a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito 

consignado de sua folha de pagamento, que fosse determinado ao banco 

que se abstivesse de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito, 

a exibição do contrato original firmado e extratos mensais das faturas do 

cartão, comprovante de entrega e recebimento do cartão e informe o saldo 

devedor atual. Defendeu a relação de consumo, a onerosidade excessiva 

do contrato, o ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao final, 

pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 28.011,10 (vinte e 

oito mil onze reais e dez centavos). A inicial veio instruída com 

documentos. Pela decisão contida no Id 16314442 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

18008757. Em sua defesa esclarece que o autor celebrou com Contrato 

de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e 

Débito BMG Card de número 5313.0501.3001.1022, argumentando que a 

modalidade de contratação foi amplamente explicada, tratando-se de 

desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu que na forma contratada, 

existem cláusulas no contrato que estabelecem expressamente os 

descontos da parcela mínima no contracheque do autor. Defendeu a 

validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do 

contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano, 

pleiteando ao final a improcedência total da ação. Acostou documentos, 

dentre eles planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, 

as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimado o requerente para 

manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição contida no 

Id 19139652, apresentando impugnação. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

22991385, apenas o autor manifestou aduzindo fosse determinado ao 

banco que comprovasse a efetiva utilização do cartão de crédito, bem 

como, que procedesse a juntada do comprovante de envio e recebimento 

do cartão de crédito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Indenizatória C/C Pedido Liminar 

de Suspensão dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo 

movida por William da Silva Pereira em face de Banco BMG S/A. Pretende 

o requerente com a presente ação declarar a nulidade do contrato firmado 

com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo 

consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais que alega 

ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da presente ação. - Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo 

em decisão proferida no Id 16314442, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão 

de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de 

número 5313.0501.3001.1022. Entretanto, destaco que trata-se a hipótese 

em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que o autor não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento 

de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, 

vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem 

consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento. Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto 

firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros 

aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a 

amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da 

dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, 

consumidora. Assim, coerente o pedido do autor e consequentemente seu 

deferimento. Considerando que o requerente, na qualidade de servidor 

público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com 

desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por 

cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não 

haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de 

saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta evidente que a 

vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato de mútuo, 

mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais 

baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque 

com cartão de crédito. Bem ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, 

que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na 

conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque 

sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do 

desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no 

caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em 

sua conta, via TED, como confessadamente o fez. O único elemento a 

apontar que o referido valor, creditado na conta corrente do autor, 

tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, 

jamais chegou a ser utilizado pelo autor para a realização de qualquer 
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outra operação, nem mesmo para compras. Em situações semelhantes os 

tribunais pátrios, assim se posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 

61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA 

PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 

CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE 

SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por 

realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", 

arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo 

consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de 

prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão 

de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 

jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 

Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª 

Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) Bem 

ainda, tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de 

comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II. Desta 

forma, merece procedência o pedido da autora de conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que 

trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o 

pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se 

aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Com esse entendimento, é certo que as instituições 

financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a 

estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser 

abusiva, fora dos padrões de mercado. O Supremo Tribunal Federal, 

manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal 

de Justiça. Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se 

expressa previsão de encargos, no período de dezembro/2011 a 

novembro/2017 (Id 18008768), que incidiram na média de 4,90% ao mês. 

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui 

tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada 

como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a 

operação menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão 

de cartão de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato 

de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e 

Débito BMG Card de número 5313.0501.3001.1022. Consoante se verifica 

das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a 

incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,90% ao mês. Tenho que o 

valor incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto 

que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, 

sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de 

cartão de crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade do autor, de nº 5313.0501.3001.1022, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das abusividades 

encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 5313.0501.3001.1022, 

a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 

injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 
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CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pelo requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que William da Silva Pereira em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5313.0501.3001.1022, determino a conversão 

da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de 

crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. 

No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros remuneratórios do 

contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade do autor, de nº 5313.0501.3001.1022, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios 

do contrato, em 4,90% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento 

por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo 

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no 

artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de Id 16314442. Custas processuais, “pro 

rata’. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001371-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEZANDRA PATRICIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001371-12.2019.8.11.0041. Vistos etc. Alezandra Patrícia da 

Silva Borges ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C 

Repetição de Indébito e Indenização Por Dano Moral em face de Banco 

BMG S/A. Afirmou a requerente que é funcionária pública municipal, e no 

mês de 10/11/2011 realizou junto ao requerido um empréstimo consignado, 

lhe sendo creditada a quantia de R$ 1.368,00, porém nunca recebeu a sua 

via do contrato, solicitando o prazo do contrato de 36 meses. Junto ao 

Procon constatou que não se tratava de empréstimo consignado e sim de 

cartão de crédito, tendo retirado a quantia de R4 em dinheiro de R$ 

1.368,00 e pago 86 parcelas de R$ 83,62, constando ainda débito em 

aberto. Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. Defendeu que nunca recebeu cartão de 

crédito do banco requerido, pedindo reconhecimento da abusividade, 

questionando suposta prática abusiva, pede assim o ressarcimento por 

suposto dano moral sofrido. Postulou pelo deferimento da gratuidade da 

justiça e da inversão do ônus da prova, requerendo a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor. Pediu ainda a concessão da antecipação dos 

efeitos da tutela, a suspensão dos descontos a título de cartão de crédito 

consignado de sua folha de pagamento, que fosse determinado ao banco 

que se abstivesse de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito, 

a exibição do contrato original firmado e extratos mensais das faturas do 

cartão, comprovante de entrega e recebimento do cartão e informe o saldo 

devedor atual. Defendeu a relação de consumo, a onerosidade excessiva 

do contrato, o ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao final, 

pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 30.142,64 (trinta mil 

cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). A inicial veio 

instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 17397997 o juízo 

deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus 

da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação 

do requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, 

Id 18510983. Em sua defesa esclarece que a autora celebrou com 

Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de 

Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0856.7680.8027, 

argumentando que a modalidade de contratação foi amplamente explicada, 

tratando-se de desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu que na 

forma contratada, existem cláusulas no contrato que estabelecem 

expressamente os descontos da parcela mínima no contracheque da 

autora . Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, 

os efeitos do contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de 

dano, pleiteando ao final a improcedência total da ação. Acostou 

documentos, dentre eles planilha de evolução do débito do cartão de 
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crédito, bem como, as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimada 

a requerente para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na 

petição contida no Id 19108348, apresentando impugnação. Intimadas as 

partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão 

de Id 23557192, ambas as partes manifestaram não ter mais provas a 

produzir. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação Indenizatória C/C Pedido Liminar de Suspensão 

dos Descontos e Revisão de Contrato de Empréstimo movida por 

Alezandra Patrícia da Silva Borges em face de Banco BMG S/A. Pretende 

a requerente com a presente ação declarar a nulidade do contrato firmado 

com o banco requerido, uma vez que acreditava ser de empréstimo 

consignado, tendo ao final ressarcimento pelos danos morais que alega 

ter sofrido. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

355, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Inexistindo 

preliminares, passo à análise do mérito da presente ação. - Da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo 

em decisão proferida no Id 17397997, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de cláusulas 

abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão 

de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de 

número 5313.0856.7680.8027. Entretanto, destaco que trata-se a hipótese 

em estudo de contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de 

crédito, no qual o pagamento é realizado por desconto mensal direto na 

folha de pagamento do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do 

cartão. Em que pese a previsão legal da possibilidade de desconto em 

folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de 

crédito (Lei n.º 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem 

consignável, no presente caso, verifica-se que a autora não teve 

informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento do contrato 

firmado. Constitui direito básico do consumidor, nos termos dos incisos III e 

V do art. 6º do CDC, “a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem” e “a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas”. Da mesma forma, o art. 52 do código consumerista determina 

que o fornecedor deverá informar o número e a periodicidade das 

prestações, bem como a soma total a pagar, os casos de serviços que 

envolvam crédito ou financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento 

de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 

financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto 

ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e 

da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - 

número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 

sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 

dos juros e demais acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos 

autos, tenho que não foi possível à parte autora quando da contratação, 

vislumbrar de forma clara, o valor e quantidade de parcelas a serem 

consignadas, o termo final da quitação da dívida, ou se o valor do 

pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente quitar o 

financiamento. Diante disso, o que se percebe, na verdade, é que o pacto 

firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros 

aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a 

amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da 

dívida, o que se mostra extremamente oneroso à parte autora, 

consumidora. Assim, coerente o pedido da autora e consequentemente 

seu deferimento. Considerando que o requerente, na qualidade de 

servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo 

(consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que 

os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do 

mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela 

realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. Resta 

evidente que a vontade do requerente era a de celebrar apenas contrato 

de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui 

juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio 

de saque com cartão de crédito. Bem ainda, não se pode dizer, indene de 

dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de 

TED, na conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer 

porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe 

prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que 

terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o 

numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez. O único 

elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da 

autora, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, 

emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam 

que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, 

jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer 

outra operação, nem mesmo para compras. Em situações semelhantes os 

tribunais pátrios, assim se posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE 

CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM 

INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO 

EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. 

ADEQUADA PRESTADA PELO BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO 

OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A 

REFORMA OU REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE 

FRENTE AO CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO 

CDC/2015. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR 

A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. 

ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 

61.2014.8.19.0001 - Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA 

PAES - Julgamento: 05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA DA LEI 8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A 

CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR 

CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS 

BAIXOS, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE 

DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE 

CRÉDITO- VALOR MÍNIMO DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO 

MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO 

DESENFREADO DA DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO 

DE BURLAR O LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. 

VIOLAÇÃO AO DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA 

ADEQUAR O CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM 

FOLHA ATÉ A QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA 

APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA 

DIVULGADA PELO BACEN PARA NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, 

COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE 

SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO 

POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). 

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível nº 

0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM MEDEIROS - Julgamento: 

20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE 

SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. Dos elementos fáticos 

retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por 

realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", 

arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo 

consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de 

prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão 

de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada 

pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário. Conduta 

dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação 
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jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. 

Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 

Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª 

Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 13/06/2018) Bem 

ainda, tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de 

comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II. 

Desta forma, merece procedência o pedido da autora de conversão da 

modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. No 

tocante ao pedido de revisão do contrato, passo a verificar a cláusula que 

trata dos juros remuneratórios. Dos juros remuneratórios É cediço que o 

pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas a instituições financeiras e a elas se 

aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Com esse entendimento, é certo que as instituições 

financeiras são autorizadas a cobrarem juros remuneratórios acima de 

12% ao ano, visto que inaplicável a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a 

estas instituições, porém, a cobrança deste encargo não poderá ser 

abusiva, fora dos padrões de mercado. O Supremo Tribunal Federal, 

manifestado por meio da Súmula 596, que tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras e, no mesmo sentido entende o Superior Tribunal 

de Justiça. Em exame aos documentos acostados pelo banco, verifica-se 

expressa previsão de encargos, no período de dezembro/2011 a 

novembro/2017 (Id 18510989), que incidiram na média de 4,90% ao mês. 

De outro modo, cumpre salientar o fato de que o Banco Central não possui 

tabela referente a cartão de crédito, razão pela qual deve ser utilizada 

como paradigma a taxa média de crédito pessoal, tendo em vista ser a 

operação menos onerosa à parte devedora. O contrato ora em discussão 

de cartão de crédito firmado entre o autor e o banco requerido, Contrato 

de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e 

Débito BMG Card de número 5313.0856.7680.8027. Consoante se verifica 

das faturas acostadas pelo banco requerido, que demonstrou-se a 

incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,90% ao mês. Tenho que o 

valor incidente não é superior à média praticada no mercado. Ressalto 

que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, 

sendo que, os juros incidentes no contrato firmado entre as partes, de 

cartão de crédito, não destoam da média praticada pelo mercado, não 

caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros praticados pelo 

Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão dentro da taxa 

média apurada pelo Banco Central referente a modalidade contratada 

devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros remuneratórios 

do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade do autor, de nº 5313.0856.7680.8027, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das abusividades 

encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 5313.0856.7680.8027, 

a repetição é cabível, na forma simples, ainda que não haja prova, nos 

autos, de que os pagamentos a maior tenham sido feitos por erro. Com 

efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como uma das formas de 

enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos valores pagos a 

maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial das partes, 

injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, entretanto, 

que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a matéria, 

quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança excessiva, 

mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do Código Civil”. No 

caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à cobrança realizada 

pela parte adversária, porquanto a incidência dos encargos fulcrou-se em 

dispositivos contratuais, envolvendo, por conseguinte, tema controvertido. 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pelo requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Alezandra Patrícia da Silva Borges em 

face de Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no 

que tange ao cartão de crédito de nº 5313.0856.7680.8027, determino a 

conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a 

modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para 

servidor público. No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros 
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remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão 

de crédito de titularidade do autor, de nº 5313.0856.7680.8027, em 4,90% 

ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os 

meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

dezembro/2011 até os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de 

juros remuneratórios do contrato, em 4,90% ao mês. Após a revisão do 

débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da 

requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A liquidação 

de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. Julgo 

improcedente o pedido de ressarcimento por danos morais. Considerando 

a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em 

relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência 

dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos na 

decisão de Id 16314442. Custas processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 14 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004644-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004644-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA 

REU: BANCO PAN Sentença Vistos etc. Weslen Antônio de Oliveira, 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação de 

Revisão Contratual em desfavor de Banco Pan S/A, igualmente qualificado 

e representado, alegando em suma o que segue. Alegou o requerente que 

firmou com o requerido o contrato de financiamento no valor de R$ 

23.908,30, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 782,98, para 

aquisição do bem marca VOLKSWAGEN, modelo GOL CITY 1.0 8V, ano de 

fabricação/modelo 2012/2013, cor PRATA, placa OMI 4617, chassi 

9BWAA05UXDP158734. Assevera que há capitalização dos juros 

praticados inferior a um ano, cobrança da tarifa de cadastro e tarifa de 

avaliação de bem, bem ainda, afirma ilegalidade nos encargos moratórios 

contratados. Assim, em sede de tutela antecipada, requer que o requerido 

exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito ou protesto de títulos, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. No mérito, pleiteou sejam julgados totalmente 

procedentes os pedidos, com a revisão do contrato e limitação dos juros 

remuneratórios, exclusão da capitalização de juros, exclusão da 

cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios 

e das tarifas administrativas que considera abusivas, com a condenação 

do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestou por todos os meios de prova em direito admitidos, 

deu a causa o valor de R$ 6.498,25 (seis mil quatrocentos e noventa e oito 

reais e vinte e cinco centavos). Com a inicial vieram os documentos junto 

aos ID’s 17759361, 1775362 e 17759363. Em decisão constante de ID 

17820415, foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova, indeferida a antecipação de tutela 

por ausência dos requisitos e determinada a citação do requerido. O 

requerido, regularmente citado, apresentou contestação junto ao ID 

18410925 e documentos de ID 18411044 e 18411047, tempestivamente 

(certidão de ID 18918783). Arguiu em sede de preliminar a inépcia da inicial 

pela impossibilidade de formulação de pedido genérico, da necessidade de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido, do valor 

atribuído à causa, decadência decorrente da relação de consumo, 

pleiteando assim a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, 

argumentou que inexiste abusividade no contrato firmado entre as partes, 

da autonomia de vontade do requerente em contratar com o requerido, da 

legalidade de todos os encargos e tarifas contratadas, não cabendo a 

devolução em dobro, e, por fim, pleiteou a improcedência da ação, 

condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Devidamente intimado, o requerente apresentou 

Impugnação à Contestação, rebatendo os argumentos do requerido, 

consoante ID 19047009. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendessem produzir, ambos pleitearam o julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de ação de revisão de contrato, na qual o 

requerente alegou que há incidência indevida no contrato de juros 

remuneratórios, capitalização mensal de juros, encargos moratórios e 

taxas administrativas abusivas. As questões aqui em discussão não estão 

a exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de 

direito, possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que 

se encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso 

I do CPC. Antes de adentrar ao mérito, passo ao exame das preliminares 

arguidas. Das preliminares - Da inépcia da inicial e do valor da causa No 

tocante a alegação de inépcia da inicial, pela ausência de cumprimento de 

requisitos pelo requerente, pois não havendo a discriminação das 

obrigações contratuais que a autora pretende controverter, bem como a 

indicação do valor que entende incontroverso fundado na pretendida 

revisão contratual mediante planilha descritiva, a petição inicial será inepta, 

tenho que o requerente cumpriu os mencionados requisitos, os fatos 

foram narrados e estão relacionados com o direito, bem como está 

presente na fundamentação o motivo de a parte requerida recorrer ao 

judiciário para ver solucionada a lide, indicando os valores e encargos que 

o requerente entende corretos e os abusivos. Assim, a inicial atende 

satisfatoriamente aos requisitos do art. 319 do CPC. Dessa forma, rejeito a 

preliminar. - Da impugnação ao deferimento da justiça gratuita Insurge-se o 

requerido, em sede de preliminar, contra decisão que deferiu os benefícios 

da justiça gratuita. Sem razão o requerido. Tal fato não tem o alcance 

pretendido pelo requerido, qual seja, a revogação da decisão, pois a 

requerente preenche os requisitos para a concessão do benefício, 

conforme fundamentação da decisão concessiva. Rejeito, pois, a 

preliminar. - Da decadência O requerido contrapõe aos argumentos do 

requerente, alegando em sede de preliminar a decadência do direito do 

requerente. Nesse sentido, afirma que o prazo para apresentar 

reclamação é de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor. Não merece prosperar a aludida 

preliminar, pois, vê-se claramente que o dispositivo legal em questão 

disciplina o direito de se reclamar vícios de produtos ou serviços, situação 

esta que em nada se confunde com o caso em tela, cujo objeto consiste 

na discussão de vícios havidos na gênese do negócio jurídico. Rejeito a 

preliminar de decadência. Passo à análise do mérito da presente ação. Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme decisão junto ao 

ID 17820415, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente 

vulnerabilidade técnica e jurídica do requerente. Da declaração genérica 

de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 

do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Da capitalização de juros Estando hoje pacificada a 

capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não havendo se 

falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebela-se o requerente 

também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2157 de 2237



conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Assim, temos duas condições para a validação da capitalização 

em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido contratada após março de 

2000; que tenha havido expressa previsão dessa incidência no contrato. 

Pois bem, verifica-se, na hipótese, que estava expresso nos contratos, 

firmados a partir de 2007, ou seja, na vigência da referida Medida 

Provisória, que a taxa de juros anual seria superior ao décuplo da taxa de 

juros prevista ao mês, o que, segundo a Súmula 541 do mesmo STJ já é 

suficiente a caracterizar a capitalização mensal, sendo desnecessária a 

explicitação textual do que já consta matematicamente expresso, verbis: 

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 

539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à 

anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como 

MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Logo, se a taxa de juros anual 

contratada é superior ao duodécuplo da taxa mensal por pressuposto está 

autorizada a capitalização dos juros (ID 17759361 – pág. 01/02), desde 

que não ultrapasse a taxa anual contratada. Destarte, também aqui não 

merece revisão o contrato em debate, mantenho o contratado. Da tarifa de 

cadastro (TAC) Acerca da taxa de contrato, o Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, no exame do Recurso Especial n. 1.251.331/RS 

(2011/0096435-4), representativo da controvérsia repetitiva relativa à 

legitimidade da cobrança das tarifas administrativas para a concessão e a 

cobrança de créditos objetos de contratos bancários, comumente 

identificadas pelas siglas TAC e TEC e de pagamento parcelado do 

imposto sobre operações financeiras (IOF), firmou as seguintes teses, 

para efeitos dos artigos 1.036 a 1.041, do CPC: 1ª Tese: Nos contratos 

bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução 

CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito 

(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo 

fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 

2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. Importante destacar a distinção feita no 

voto condutor do. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e a Tarifa de 

Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre qualquer 

operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

27/06/2018, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 612,00 

(seiscentos e doze reais), conforme ID17759361. Não havendo nos autos 

alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é 

mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro. 

Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a abusividade da 

cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa média de 

mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 2. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que 

permanece legítima a cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é 

a “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 

dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. Da tarifa de avaliação de bem No tocante a mencionadas 

tarifas de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação de bem, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente exame do Recurso 

Especial n. 1.578.553/RS (2016/0011277-6), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das 

mencionadas tarifas administrativas, firmou o seguinte entendimento: “2.1. 

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser 

efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o 

ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, 

em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor 

da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a 

essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. 

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da 

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do 

contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não 

efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto.” Logo, pelo constante do contrato, por 

se tratar de veículo usado, efetivamente houve a utilização e cobrança da 

tarifa de avaliação do bem, e no mesmo sentido a legitimidade de cobrança 

para registro de contrato. Desta forma, constato a legalidade da cobrança 

da tarifa de avaliação de bem (usado) no valor de R$ 408,00 

(quatrocentos e oito reais). Dos encargos moratórios No que tange aos 

encargos incidentes no período de inadimplência, como pleiteia o 

requerente a nulidade da cláusula que estabelece correção monetária 

cumulada com comissão de permanência. Analisando o contrato de ID 

17759361, constato na cláusula 13, especificamente na pág. 03, 

visualiza-se apenas a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, juros 

remuneratórios, em caso de inadimplência, e multa moratória de 2% ao 
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mês. No entanto, observo que não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de 

permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a 

cobrança cumulada com outros encargos. Neste sentido: BANCÁRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, 

DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA 

CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Admite-se a cobrança de 

comissão de permanência após a caracterização da mora do devedor, 

desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, 

juros moratórios e/ou multa contratual. - A interpretação da Súmula 294, 

STJ, indica que a comissão de permanência não está limitada à taxa 

contratada para os juros remuneratórios. - Nos contratos celebrados por 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à 

edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se 

a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - 

Havendo reconhecimento da mora nas instâncias ordinárias e, não sendo 

esta afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de 

busca e apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido 

processo legal. Agravo no Recurso Especial não provido. (AgRg nos EDcl 

no REsp 917260 / GO, relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª turma, 

julgado em 10/11/2009). Assim, a cobrança da comissão de permanência 

cumulada com encargos moratórios deve ser excluída. E, em 

consequência da exclusão da comissão de permanência, deve-se instituir 

como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária 

pelo INPC. Da repetição de indébito Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato, embora que se tenha aqui revisado apenas os encargos da 

mora, referente ao período de inadimplência, que não da normalidade 

contratual. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de 

consequência: 1 – Pela licitude, neste caso, mantenho a capitalização 

mensal de juros porque a taxa anual do contrato (ID 17759361) é maior 

que doze vezes a taxa mensal pactuada; 2 – Mantenho a contratação da 

Taxa de Cadastro e Tarifa de Avaliação de Bem (usado) em vista das 

legalidades; 3 – Excluo a comissão de permanência e instituo como 

penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; 4 

– Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo 

a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência mínima do Banco requerido, condeno o 

requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, na forma da previsão contida no §2º, do artigo 85 do CPC, 

obrigação que fica suspensa em relação ao mesmo em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos ID 17820415 

. A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta 

decisão. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 16 de janeiro de 

2019. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043159-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILLE RACHID JAUDY KEHDI (AUTOR(A))

SAMIR KEHDI (AUTOR(A))

MED K SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1043159-40.2018.8.11.0041. Vistos etc. Med K Serviço Médico 

Hospitalar Ltda, Samir Kehdi e Ille Rachid Jaudy Kehdi devidamente 

qualificados e representados, ajuizaram os presentes embargos à 

execução em desfavor do Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Explicam os 

embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1031213-08.2017.811.0041). Aduziram 

preliminarmente a litispendência, argumentando que a ação é idêntica à de 

nº 1023321-14.2018.811.0041, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Direito Bancário desta Comarca da Capital, pedindo que 

seja reconhecido aquele Juízo prevento e remetidos os autos. 

Argumentaram adentrando ao mérito a inexistência de título de crédito, 

bem como, a inexistência de documentação que demonstre a regularidade 

nas cobranças nos contratos que originaram o título que lastra esta 

execução (BB Giro Rápido n. 26400, no valor de R$ 30.896,67 e BB Giro 

Rápido n. 349906369, no valor de R$ 111.582,65), pedindo a extinção da 

ação, por ausência de título executivo. Questionaram a taxa de juros 

remuneratórios aplicada, aduzindo a abusividade, bem ainda, 

questionando a capitalização mensal dos juros, a suposta incidência de 

comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, 

pedindo pela revisão do contrato. Argumentaram a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, aduzindo que é destinatária final do serviço 

bancário, pedindo pela concessão da inversão do ônus da prova. 

Postularam pela revisão do contrato e repetição de indébito. Ao final, 

pugnaram pela procedência da ação, extinção da execução apensa, bem 

como a condenação do banco embargado nos consectários da 

sucumbência. Deram à causa o valor de R$ 159.563,72 (cento e cinquenta 

e nove mil quinhentos e sessenta e três Reais e setenta e dois centavos). 

Com a inicial vieram documentos. Pela decisão contida no Id 18009764 

recebeu os embargos sem o efeito suspensivo, afastou a arguição de 

preliminar dos embargantes de litispendência, pois, para haver a 
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litispendência deve haver igualdade de processos, o que não se verifica 

entre uma ação de execução e uma ação de revisão contratual ou mesmo 

de exibição de documentos e a conexão das ações por entender que a 

cautelar de exibição de documentos tem natureza satisfativa, assim, não 

há conexão entre os feitos e determinou a intimação do banco embargado 

para impugnação. Devidamente intimado, o banco embargado apresentou 

impugnação aos embargos, petição de Id 18477095, impugnando a 

alegação de litispendência, postulando preliminarmente pela inépcia da 

inicial, aduzindo que os embargantes não efetuaram o depósito do valor 

incontroverso, rebatendo no mérito os argumentos da exordial. 

Devidamente intimados os embargantes para manifestarem aceca da 

impugnação, apresentaram petição constante do Id 18957547. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 

decisão de Id 23533530, ambos pediram pelo julgamento antecipado da 

ação. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Destaco que as questões postas em debate nos 

presentes embargos, por se situarem apenas no âmbito do direito, não 

estão a exigir a dilação probatória, encontrando-se suficientemente 

demonstrada com a documentação vertida para os autos, justificando o 

seu julgamento no estado em que se encontra, consoante permissivo 

contido no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de embargos à execução interposta por Med K Serviço Médico 

Hospitalar Ltda, Samir Kehdi e Ille Rachid Jaudy Kehdi em desfavor do 

Banco do Brasil S/A com as alegações e fundamentos que seguem. 

Explicam os embargantes que versa a ação inaugural de ação de 

e x e c u ç ã o  d e  t í t u l o  e x t r a j u d i c i a l  a p e n s a  ( F e i t o  n º 

1031213-08.2017.811.0041). Aduziram preliminarmente a litispendência, 

argumentando que a ação é idêntica à de nº 1023321-14.2018.811.0041, 

que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário 

desta Comarca da Capital, pedindo que seja reconhecido aquele Juízo 

prevento e remetidos os autos. Verifico que o Juízo já analisou a matéria, 

conforme decisão contida no Id 18009764, tendo afastado a arguição de 

preliminar dos embargantes de litispendência, pois, para haver a 

litispendência deve haver igualdade de processos, o que não se verifica 

entre uma ação de execução e uma ação de revisão contratual ou mesmo 

de exibição de documentos, bem como, afastou a conexão das ações por 

entender que a cautelar de exibição de documentos tem natureza 

satisfativa, assim, não existindo conexão entre os feitos. A matéria já 

analisada fez coisa julgada. A coisa julgada é prevista no texto 

constitucional, em vigor em seu artigo 5º, inciso XXXVI, onde informa que 

a lei não prejudicará o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. O 

Código de Processo Civil em seu artigo 502 disciplinou acerca da coisa 

julgada. Neste sentido: J. Frederico Marques escreveu: “A coisa julgada 

formal consiste na preclusão máxima de que fala a doutrina, visto que 

impede qualquer reexame da sentença como ato processual, tornando-a 

imutável dentro do processo”. (Instituições de direito processual civil, 

1960, v.5, p.41). Assim, segue afastada a litispendência arguida pelos 

embargantes. Devidamente intimado, o banco embargado apresentou 

impugnação aos embargos, petição de Id 18477095, impugnando a 

alegação de litispendência, postulando preliminarmente pela inépcia da 

inicial, aduzindo que os embargantes não efetuaram o depósito do valor 

incontroverso, rebatendo no mérito os argumentos da exordial. - Da 

preliminar de inépcia da inicial Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo banco embargado, tenho que não merece prosperar. 

Entendo que tendo os embargantes questionado diversas cláusulas do 

contrato, necessário verificar realmente a abusividade de tais cláusulas, 

para depois, se for o caso, apurar em perícia o valor devido, possibilitando 

o depósito por parte dos embargantes. Ademais, entendo presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Com efeito, entendo que é perfeitamente 

possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê 

diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada 

carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a 

medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste 

modo, entendo possível realizar a revisão do contrato, considerando os 

documentos acostados pelo requerente junto à exordial. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. - Da inversão do ônus da prova Cediço não se aplicar o 

Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de mútuo bancário obtido 

com o objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, por 

esta não poder ser enquadrada no conceito de destinatário final, previsto 

no art. 2 do CDC. Confira, a propósito, o entendimento pacífico dos 

tribunais pátrios: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA 

DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FOMENTAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENS 

DADOS EM GARANTIA (HIPOTECA) DO EMPRÉSTIMO. NULIDADE 

PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE 

CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC DE 1973. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

MODIFICADA PARCIALMENTE. (...) 2. Se o empréstimo bancário é 

destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, esta não 

se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, por 

não ser a destinatária final do serviço, afastando a incidência das normas 

consumeristas. (...) 9. Apelação conhecida parcialmente e, na parte 

conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão n.1163596, 

20180110236369APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 245/247) 

(grifo acrescido) Contudo, na espécie, consoante se vê na cláusula 

primeira do CCB contratado, apesar de abertura de conta corrente, não 

tem destinação específica, de modo a não ser possível inferir, inclusive 

diante da ausência de outros elementos, pela utilização do numerário para 

fomentar a atividade empresarial e, por conseguinte, afastar a incidência 

do sistema consumerista. Desse modo, deve-se aplicar o Código de 

Defesa do Consumidor, a teor da súmula 297 do STJ, segundo a qual “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Portanto, a relação entre as partes é de consumo (arts. 2º; 3º; 14 e 17 do 

CDC e Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"). Assim, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. DO MÉRITO Questionaram os embargantes a taxa de 

juros remuneratórios aplicada, aduzindo a abusividade, bem ainda, 

questionando a capitalização mensal dos juros, a suposta incidência de 

comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, 

pedindo pela revisão do contrato. A execução está fundamentada na 

Cédula de Crédito Bancário nº 349.910.552, da execução apurou-se que o 

banco embargado concedeu crédito no valor de R$ 138.979,32 (cento e 

trinta e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois 

centavos) em favor dos embargantes, pactuaram o pagamento seria 

realizado em parcelas mensais e sucessivas vencendo a primeira em 

01/10/2015 e a última em 01/04/2022. Assim, quanto aos questionamentos 

dos embargantes, passo à revisão do contrato. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o 

brocardo do direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, 

o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, 

permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do 

art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em 

vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende 

abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor 

do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos 

os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Alegam os embargantes excesso de execução e 

destacam que a legislação aplicável ao caso limita os encargos 

financeiros a 12% ao ano e veda a cobrança de juros capitalizados. A 

respeito dos juros remuneratórios, seguindo a orientação firmada no 

âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua jurisprudência no sentido de 

que os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado 

divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste sentido, cito o precedente 

da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. 

APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) AFASTAMENTO DA 

LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. 

INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 

4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO 

PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM RELAÇÃO À TAXA 

MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E REVISÃO, PELO 

PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL ABUSIVIDADE, 
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ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA COMPOSIÇÃO 

CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO CÓDIGO CIVIL. 

APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, À 

VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA PREVISTA NO 

CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 967.393/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 

10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 

CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - 

CDC) é aplicável às instituições financeiras, portanto, aplica-se aos 

contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. No entanto, a sua 

aplicação depende da comprovação de abusividade. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de juros 

remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não juntado 

aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da contratação. (...) 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). APELAÇÃO. 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) Possibilidade de 

limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado na época da 

contratação, nos moldes do julgamento do REsp nº1.061.530 do STJ, 

representativo da controvérsia (art. 543-C, com a redação da Lei 

11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na situação concreta, as 

taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do que a taxa média de 

mercado à época. Abusividade dos encargos não caracterizada. E, não 

juntado o instrumento contratual da conta-corrente, deve ser observada a 

taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) Apelo do banco provido 

parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - Apelação Cível Nº 

70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 24/11/2011). O teor da 

Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de juros e outros 

encargos cobrados, as instituições financeiras não se sujeitam às 

limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). Por isso, 

entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, em cada 

caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo 

período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da 

instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a 

taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite. 

Analisando o contrato firmado entre as partes, verifico do Id 10188342 da 

execução apensa, que os juros remuneratórios figuram, na forma descrita 

na cláusula 2.10., que trata dos encargos financeiros, que foram 

ajustadas em 1,98% ao mês e 26,52% ao ano. Da análise dos dados 

acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada 

abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada 

como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. 

Observa-se, quanto aos juros remuneratórios em relação à taxa aplicada 

no mercado para a referida operação, previu para o período contratado os 

seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site: 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201203.xls: Taxas de juros Posição 

Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 1,31 16,90 

2 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 1,46 19,06 3 BCO VOLKSWAGEN 

S.A 1,55 20,26 4 BCO MUFG BRASIL S.A. 1,58 20,67 5 BCO ABC BRASIL 

S.A. 1,63 21,45 6 BRK S.A. CFI 1,68 22,11 7 BANCO JOHN DEERE S.A. 

1,70 22,34 8 BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. 1,70 22,38 9 BCO 

DAYCOVAL S.A 1,79 23,70 10 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,80 

23,80 11 BCO MODAL S.A. 1,81 23,97 12 KIRTON BANK 1,84 24,38 13 

BCO GUANABARA S.A. 2,02 27,05 14 BCO CEDULA S.A. 2,04 27,38 15 

NEGRESCO S.A. - CFI 2,05 27,51 16 BCO SAFRA S.A. 2,10 28,32 17 

SCANIA BCO S.A. 2,10 28,33 18 BANCO MONEO S.A. 2,13 28,76 19 BCO 

CITIBANK S.A. 2,17 29,37 20 BANCO FIDIS 2,25 30,64 21 BCO RIBEIRAO 

PRETO S.A. 2,27 30,89 22 BCO CCB BRASIL S.A. 2,27 30,90 23 BCO 

SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,30 31,33 24 ITAÚ UNIBANCO S.A. 2,33 

31,84 25 BANCO RANDON S.A. 2,35 32,20 26 CARUANA SCFI 2,48 34,10 

27 BANCO ORIGINAL 2,62 36,43 28 BANCO SEMEAR 2,63 36,57 29 

BANCO TOPÁZIO S.A. 2,65 36,91 30 BCO BRADESCO S.A. 2,66 36,97 31 

BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,68 37,41 32 BCO A.J. RENNER S.A. 2,69 

37,53 33 BCO BANESTES S.A. 2,72 37,96 34 SANTINVEST S.A. - CFI 2,72 

37,97 35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,73 38,20 36 ATRIA S.A. - CFI 

2,75 38,44 37 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,81 39,45 38 BCO MERCANTIL 

DO BRASIL S.A. 2,81 39,51 39 SOCINAL S.A. CFI 2,97 42,01 40 

PORTOSEG S.A. CFI 3,38 49,03 41 FINANSINOS S.A. CFI 3,42 49,77 42 

BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,53 51,55 43 SANTANA S.A. - CFI 3,78 

56,01 44 BCO DA AMAZONIA S.A. 3,83 57,00 45 BCO TRIANGULO S.A. 

4,58 71,08 46 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,94 78,38 47 

DIRECAO S.A. CFI 5,01 79,86 Assim, verifico que a taxa média apurada 

pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato, na modalidade 

celebrada, é de 2,63% ao mês. Portanto, no contrato questionado, Cédula 

de crédito Bancário de nº 349.90.552, constante do Id 10188342 da 

execução apensa, em que os juros remuneratórios figuram, na forma 

descrita na cláusula 2.10., que trata dos encargos financeiros, que foram 

ajustadas em 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, inexiste abusividade. 

Portanto, por inexistência de abusividade, mantenho os juros 

remuneratórios em 1,98% ao mês. - Da Capitalização dos Juros Em 

relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na 

Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda 

vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com 

periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida desde que 

expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 

31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da 

capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao 

anual. Quanto à verificação da contratação da capitalização o STJ já 

consolidou em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que 

qualquer dos termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de 

expressar a sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que 

constate que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o 

suficiente para permitir a sua cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...)6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, no contrato questionado, 

Cédula de crédito Bancário de nº 349.90.552, constante do Id 10188342 

da execução apensa, em que os juros remuneratórios figuram na forma 

descrita na cláusula 2.10., que trata dos encargos financeiros, que foram 

ajustadas em 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, portanto, a capitalização de 

juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato é 

maior que doze vezes a taxa mensal pactuada. Assim, mantenho a 

capitalização mensal, na forma contratada. - Da Comissão de permanência 

No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, 

pleiteiam os embargantes a nulidade da incidência de comissão de 

permanência. A cobrança de comissão de permanência encontra amparo 

nas disposições contidas na Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do 

Brasil. Assim, a previsão contratual de cobrança da comissão de 

permanência em patamar equivalente à taxa média de mercado não pode 

ser considerada abusiva, nem tampouco potestativa, pois a fixação do 

seu índice não fica ao arbítrio exclusivo do credor. Nesse sentido, o 

colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 294, dispondo que 

"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de 

permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". No entanto, embora lícita, a 

comissão de permanência não pode ser exigida de forma cumulada com 

outros encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, sob 

pena de caracterizar vantagem manifestamente exagerada em favor da 

instituição financeira. Com efeito, a teor da Súmula nº 472 do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança de comissão de permanência - 

cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 
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moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual". No caso dos autos, em 

relação ao contrato questionado, Cédula de crédito Bancário de nº 

349.90.552, constante do Id 10188342 da execução apensa, verifico que 

em caso de inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência 

seria aplicada em substituição aos encargos de normalidade pactuados. 

Portanto, o contrato objetos da demanda não estabelece a cobrança de 

comissão de permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual 

não há como ser reconhecido o excesso de cobrança. Assim, inexiste 

abusividade uma vez que a comissão de permanência foi aplicada 

isoladamente em substituição aos demais encargos, motivo pelo qual, 

mantenho a comissão de permanência instituída como penalidade da 

inadimplência, incidente no contrato questionado. Neste sentido os 

julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO 

ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - 

MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A 

SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em cerceamento de 

defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, 

produção de outras provas que não as constantes dos autos. A 

discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de 

cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o 

contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- Apesar da 

incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a 

cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos 

Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar 

a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa 

regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que possui disposição 

própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e 

Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever 

de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse 

órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros 

remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas Cédulas Rurais, objetos da, 

de forma que não falar na abusividade do referido encargo.3- Em relação 

à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 

167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota 

promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 

10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a 

partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 

cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 

10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como 

contratada.4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a 

abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com 

outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP 

pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do 

“seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido 

inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que 

impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo 

ordenamento jurídico.5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial 

quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na 

hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois 

foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas 

e honorários advocatícios. (TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, 

Publicado no DJE 21/05/2019) Da Repetição de Indébito Registro que a 

repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito 

operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, não tendo sido 

reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas pelo 

autor, não cabe a restituição em débito arguida. Assim entende a 

jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM 

NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE 

TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS 

PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ 

AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM 

ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS 

PARTES, FORTE O DISPOSTO NO ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC 

NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM ERRO, BASTANDO A 

COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO 

DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO PAGO A MAIOR E NÃO EM 

DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO MONTE LOPES, JULGADO EM 

24/09/2003). - Da alegação de inexistência do título Apesar dos 

argumentos dos embargantes, não merece acolhimento a suposta 

ausência de condições e nulidades na execução. O título de crédito que 

embasa a execução é certo, líquido e exigível. O Código de Processo Civil 

traz expresso em seu artigo 585, VIII, que constituem títulos executivos 

extrajudiciais todos aqueles que contêm força executiva. Com efeito, a 

execução está fundamentada na cédula de crédito bancário de nº 

349.910.552, constante do Id 10188342 dos autos da execução, firmada 

entre as partes, que constitui título executivo extrajudicial, pois, de acordo 

com o texto legal supracitado contém a obrigação incondicionada de 

pagamento de quantia determinada, em momento certo, estando ínsitos os 

requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Assim, sem razão os 

embargantes. Neste sentido, preceituam os artigos 784, I, 803, inciso I e 

917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: III – o documento particular assinado pelo 

devedor e por 02 testemunhas;” “Art. 803. É nula a execução: I – se o 

título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível;” “Art. 917. Nos embargos, poderá o executado alegar: I – nulidade 

da execução, por não ser executivo o título representado;” É sabido que a 

nulidade da execução de título extrajudicial abrange a verificação da 

existência de obrigação líquida, certa e exigível, cuja certeza traduz-se na 

existência da obrigação, a liquidez refere-se ao objeto da prestação (o 

que e quanto deve ser adimplido pelo devedor), já a exigibilidade se 

expressa no vencimento da dívida. Assim, o contrato é documento que 

contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada 

em momento certo. Bem ainda, vejo dos autos da execução que o banco 

acostou a planilha de demonstrativo do débito. Ao depois, ressalto, não 

negam os executados, ora embargantes, a relação jurídica existente entre 

as partes, limitando-se apenas a questionar a abusividade de algumas 

cláusulas, alegando onerosidade excessiva do contrato. Desse modo, 

tenho que os embargantes não podem eximir-se de pagar um título, 

simplesmente alegando a ausência de cláusulas exorbitantes, não lhe 

restando alternativa a não ser honrar a dívida. Portanto, diante de tais 

evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela 

parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” promovidos por 

Med K Serviço Médico Hospitalar Ltda, Samir Kehdi e Ille Rachid Jaudy 

Kehdi em desfavor do Banco do Brasil S/A. Deve a Execução apensa 

(Feito nº 1031213-08.2017.811.0041), ter prosseguimento nos seus 

ulteriores termos, devendo observar os seguintes parâmetros: Deixo de 

revisar a cédula de crédito bancário de nº 349.910.552, firmada entre as 

partes, e determino o seguinte: 1. Mantenho os juros remuneratórios em 

1,98% ao mês. 2. Mantenho a capitalização diária, uma vez que 

efetivamente contratada. 3. Mantenho a comissão de permanência 

instituída como penalidade da inadimplência, uma vez que em substituição 

aos demais encargos da mora. 4. Mantenho as demais cláusulas do 

contrato. Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo 

único do artigo 86 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação 

de execução apensa (Feito nº 1031213-08.2017), que deverá ter o devido 

prosseguimento. Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquive-se com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 
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publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 15 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1058134-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCELENE OLIVEIRA SIQUEIRA 02463605189 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1058134-33.2019.8.11.0041. Vistos etc. Dircilene Oliveira 

Siqueira Mei propôs Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas 

Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c Liminar 

de Manutenção de Posse, Exclusão do nome do Serasa, Cadim e SPC, em 

face de Banco Volkswagen S/A, no entanto, requereu ao Id 28018214, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, estas se houver, deverão ser 

arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 16 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007499-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EMBARGANTE)

RODRIGO TREVISAN (EMBARGANTE)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EMBARGANTE)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007499-82.2018.8.11.0041. Vistos etc. Auto Posto Trevisan 

Ltda, Carlos Daly Dalcol Trevisan, Rodrigo Revi devidamente qualificados e 

representados, ajuizaram os presentes embargos à execução em 

desfavor do Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e representado, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Explicam os embargantes 

que versa a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial 

apensa (Feito nº 1014507-47.2017.811.0041). Aduziram que por meio da 

execução objetiva o banco embargado receber dos embargantes a 

quantia de R$ 1.709.884,79 (um milhão setecentos e nove mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), representada pela 

Cédula de Crédito Bancário de n. 420.501.207. Que para garantia da CCB, 

fora realizada Hipoteca Cedular de segundo grau e sem concorrência de 

terceiros, do imóvel rural, com área de 9.998 hectares, matriculado no livro 

n. 02 -Z, sob o n. 5.119, Fichas 01ª 02, 1º Serviço de Registro de Imóveis 

de Paranatinga, situado no lugar denominado “Entre Rios”, do mesmo 

Município. Alegam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a 

exorbitância na cobrança dos juros, a inexistência de mora. Pediram o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita e inversão do 

ônus da prova. Postularam pela revisão do contrato e repetição de 

indébito. Ao final, pugnaram pela procedência da ação, extinção da 

execução apensa, bem como a condenação do banco embargado nos 

consectários da sucumbência. Deram à causa o valor de R$ 159.563,72 

(cento e cinquenta e nove mil quinhentos e sessenta e três Reais e 

setenta e dois centavos). Com a inicial vieram documentos. Pela decisão 

de Id 17872608 os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, 

indeferiu o Juízo a inversão do ônus da prova e determinou a intimação do 

banco embargado para impugnar os embargos. Intimado o banco 

embargado apresentou impugnação, Id 18461800, alegando em sede de 

preliminar a inépcia da inicial, adentrando ao mérito aduziu a legalidade do 

contrato, refutando os argumentos dos embargantes. Devidamente 

intimados os embargantes para manifestarem aceca da impugnação, 

apresentaram petição constante do Id 20937491. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

23038805, ambos pediram pelo julgamento antecipado da ação. Vieram-me 

os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Destaco que as questões postas em debate nos presentes embargos, por 

se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir a dilação 

probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de embargos à 

execução interposta por Auto Posto Trevisan Ltda, Carlos Daly Dalcol 

Trevisan, Rodrigo Revi em desfavor do Banco do Brasil S/A com as 

alegações e fundamentos que seguem. Explicam os embargantes que 

versa a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa 

(Feito nº 1014507-47.2017.811.0041). Aduziram que por meio da 

execução objetiva o banco embargado receber dos embargantes a 

quantia de R$ 1.709.884,79 (um milhão setecentos e nove mil oitocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), representada pela 

Cédula de Crédito Bancário de n. 420.501.207. Que para garantia da CCB, 

fora realizada Hipoteca Cedular de segundo grau e sem concorrência de 

terceiros, do imóvel rural, com área de 9.998 hectares, matriculado no livro 

n. 02 -Z, sob o n. 5.119, Fichas 01ª 02, 1º Serviço de Registro de Imóveis 

de Paranatinga, situado no lugar denominado “Entre Rios”, do mesmo 

Município. Alegam a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a 

exorbitância na cobrança dos juros, a inexistência de mora. - Da preliminar 

de inépcia da inicial Apesar dos substanciosos argumentos expendidos 

pelo banco embargado, tenho que não merece prosperar. Entendo que 

tendo os embargantes questionado diversas cláusulas do contrato, 

necessário verificar realmente a abusividade de tais cláusulas, para 

depois, se for o caso, apurar em perícia o valor devido, possibilitando o 

depósito por parte dos embargantes. Ademais, entendo presente o 

interesse processual, porquanto a medida judicial requerida atende ao 

binômio - necessidade-utilidade. Com efeito, entendo que é perfeitamente 

possível o pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê 

diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

carência da ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada 

carência de ação, por ausência de interesse processual, porquanto a 

medida judicial requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste 

modo, entendo possível realizar a revisão do contrato, considerando os 

documentos acostados pelo requerente junto à exordial. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. DO MÉRITO Questionaram os embargantes a taxa de 

juros remuneratórios aplicada, aduzindo a abusividade, bem ainda, 

questionando a capitalização mensal dos juros, a suposta incidência de 

comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, 

pedindo pela revisão do contrato. A execução está fundamentada na 

Cédula de Crédito Comercial de nº 420.501.207, cópia constante da 

petição de Id 12399230. Assim, quanto aos questionamentos dos 

embargantes, passo à revisão do contrato. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA 

DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 
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de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Do indexador CDI – 

CETIP Alegam os embargantes a cobrança ilegal e excessiva de juros, a 

correção monetária ilegal, a cobrança indevida de multas, taxas e tarifas 

e, por tudo, o desequilíbrio contratual. Conforme se observa da cópia da 

Cédula de Crédito Comercial de n. 420.501.207 acostada no Id 12399230, 

que trata especificamente dos encargos financeiros, restou ajustado o 

seguinte: “sobre os saldos devedores verificados na conta de 

empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado, bem assim, 

das quantias dele oriundas, devidas a título de acessórios, taxas e 

despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa média 

dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de 

sobretaxa efetiva de 3.3 (três inteiros e três décimos) pontos percentuais 

ao ano”. Assim, não verifico a cobrança de juros remuneratórios 

abusivos, na forma alegada pelos embargantes. Quanto à cláusula que 

estabelece a aplicação da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – 

CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste nos contratos 

firmados, esta NÃO É PERMITIDA conforme súmula 176 do STJ. Tem-se 

que o CDI virou o indexador geral de contratos, pois embute inflação e 

juros remuneratório, logo, há cumulação de cobrança de juros 

remuneratórios, dentro da CDI – CETIP, somado aos juros remuneratórios 

cobrados ao mês, em cada parcela. Isso se pode perceber na análise do 

contrato ora questionado pelos embargantes, cláusula supracitada, 

agindo, dessa forma, cobrar juros excessivos dos embargantes. O 

Certificado de Depósito Interbancário, índice fornecido pela ANBID/CETIP e 

não pelo Banco Central, representa o custo médio da captação monetária 

entre os bancos, não se prestando, em nenhum momento, como índice de 

correção monetária, possuindo natureza eminentemente remuneratória. 

Gerando desta forma dupla incidência de juros remuneratórios sobre a 

contratação. Confirmando isso, consta no laudo pericial, ID 17123392 – 

pág. 5: “A taxa média cobradas pelas intermediações entre os bancos 

pelos títulos diários se tornou um balizador para vários outros tipos de 

empréstimo de mercado financeiro. A CETIP é a responsável por fazer 

todo esse registro e é a única capaz de calcular a média. Por esse motivo, 

a Central é a responsável por divulgar a taxa para o restante do mercado”. 

E a jurisprudência neste sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RURAL – ARGUMENTO 

DESPIDO DE LASTRO PROBATÓRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE – CDI 

(CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – NULIDADE – EXEGESE 

DA SÚMULA 176 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS 

– MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. É ônus do devedor a prova do desvio de finalidade do crédito rural; 

outrossim, é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e 

não o inverso, como pretendido pelos embargantes/apelantes, que 

pretendem a aplicação da legislação rural à cédula de crédito bancário. 2. 

A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a 

capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que 

expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no 

AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 

26/05/2015, DJe 24/06/2015). 3. O CDI é o índice divulgado pela Central de 

Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua 

aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da 

Súmula 176/STJ, pois, o fator de correção é unilateralmente definido pelo 

CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros 

remuneratórios, ou com demais encargos moratórios. 4. Os juros 

moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública, que 

podem, portanto, ser revistas de ofício em qualquer grau de jurisdição.5. 

Ônus da sucumbência redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do 

CPC. (TJMT – N.U 0000696-42.2009.8.11.0033, Ap 118546/2017, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)” (grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO – EMBARGOS 

DO DEVEDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ENCARGOS MORATÓRIOS 

PELO ÍNDICE CDI-CETIP – INDEVIDO – DETERMINAÇÃO PELO ÍNDICE 

NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR INPC COM JUROS DE MORA DE 

1% E MULTA DE 2% - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

por meio do verbete Sumular n.º 176 de ser nula a clausula contratual que 

sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, de modo 

que deve figurar a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC. 2. Da mesma forma é consolidado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular n.º 379, de que a 

aplicação dos juros moratórios deve perfazer o limite de 1% ao mês. 3. No 

que se refere à multa, o artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96 estabelece que: 

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação”, de modo ser devido o percentual fixado de 2%, ao mês por 

mostrar-se dentro dos limites da normalidade contratual. (TJMT – N.U 

0003110-71.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)” (grifo nosso) “APELAÇÃO – 

REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA 

DA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS CDIS/CETIP TANTO NO PERÍODO 

DE ADIMPLEMENTO COMO NO DE INADIMPLEMENTO – DESCABIMENTO – 

SÚMULA Nº 176 DO STJ – READEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA 

– MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE 

NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

“QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O 

Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que 

sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do 

que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. 4. Assim, ainda que 

tenha referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não 

se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI 

(Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice 

fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também 

remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como 

índice de correção monetária. 5. A nulidade das referidas cláusulas se 

confirmam, porquanto indevida a cobrança dos juros quando estipulado o 

indexador em questão. Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP 

não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a 

remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros 

remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o 

Magistrado singular. 6. Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de 

juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, 

ser adequada aos parâmetros legais. (...) 8. Assim, tem-se que, 

verificando inadmissível a incidência da remuneração acumulada dos 

CDIs/CETIP, com incidência a título de “correção monetária”, bem como 

abusiva a cobrança dos juros moratórios e remuneratórios, a prestação 

jurisdicional mais adequada ao caso concreto, é pela conservação parcial 

do negócio jurídico, adequando o indexador correto e os juros estipulados 

em excesso à taxa legal. 10. Logo, considerando que a correção 

monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos 

tais devem incidir o INPC que, por consequência, os juros remuneratórios 

firmados no contrato deixam de ser abusivos, razão pela qual o percentual 

contratado deve ser mantido”.(...) (TJMT – Ap 105858/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)” (grifo nosso) Constato a 

abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária 

e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de 

reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos 

firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. - 

Dos encargos da mora No que tange aos encargos incidentes no período 

de inadimplência, pleiteiam os embargantes a nulidade da incidência de 

comissão de permanência. A cobrança de comissão de permanência 
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encontra amparo nas disposições contidas na Resolução nº 1.129/86 do 

Banco Central do Brasil. Assim, a previsão contratual de cobrança da 

comissão de permanência em patamar equivalente à taxa média de 

mercado não pode ser considerada abusiva, nem tampouco potestativa, 

pois a fixação do seu índice não fica ao arbítrio exclusivo do credor. 

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 

294, dispondo que "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". No entanto, 

embora lícita, a comissão de permanência não pode ser exigida de forma 

cumulada com outros encargos moratórios e remuneratórios previstos no 

contrato, sob pena de caracterizar vantagem manifestamente exagerada 

em favor da instituição financeira. Com efeito, a teor da Súmula nº 472 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "A cobrança de comissão de 

permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade 

dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual". No caso dos 

autos, em relação ao contrato questionado, Cédula de crédito comercial de 

nº 420.501.207, constante do Id 12399230, verifico que em caso de 

inadimplemento, a cobrança da comissão de permanência seria aplicada 

em substituição aos encargos de normalidade pactuados. Portanto, o 

contrato objetos da demanda não estabelece a cobrança de comissão de 

permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual não há 

como ser reconhecido o excesso de cobrança. Assim, inexiste 

abusividade uma vez que a comissão de permanência foi aplicada 

isoladamente em substituição aos demais encargos, motivo pelo qual, 

mantenho a comissão de permanência instituída como penalidade da 

inadimplência, incidente no contrato questionado. Neste sentido os 

julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO 

ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - 

MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A 

SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em cerceamento de 

defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, 

produção de outras provas que não as constantes dos autos. A 

discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de 

cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o 

contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- Apesar da 

incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a 

cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos 

Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar 

a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa 

regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que possui disposição 

própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e 

Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever 

de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse 

órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros 

remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas Cédulas Rurais, objetos da, 

de forma que não falar na abusividade do referido encargo.3- Em relação 

à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 

167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota 

promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 

10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a 

partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 

cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 

10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como 

contratada.4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a 

abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com 

outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP 

pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do 

“seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido 

inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que 

impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo 

ordenamento jurídico.5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial 

quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na 

hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois 

foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas 

e honorários advocatícios. (TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, 

Publicado no DJE 21/05/2019) Da Repetição de Indébito Registro que a 

repetição do indébito é consequência lógica da redefinição do débito 

operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, não tendo sido 

reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas pelo 

autor, não cabe a restituição em débito arguida. - Do mérito dos embargos 

à execução Ressalto que não negam os executados, ora embargantes, a 

relação jurídica existente entre as partes, limitando-se apenas a 

questionar a abusividade de algumas cláusulas, alegando onerosidade 

excessiva do contrato. Desse modo, tenho que os embargantes não 

podem eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando a ausência de 

cláusulas exorbitantes, não lhe restando alternativa a não ser honrar a 

dívida. Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao 

julgador senão concluir pela parcial procedência do pleito. DISPOSITIVO. 

Em face do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

“Embargos à Execução” promovidos por Auto Posto Trevisan Ltda, Carlos 

Daly Dalcol Trevisan, Rodrigo Revi em desfavor do Banco do Brasil S/A. 

Deve a Execução apensa (Feito nº 1014507-47.2017.811.0041), ter 

prosseguimento nos seus ulteriores termos, devendo observar os 

seguintes parâmetros: Reviso a cédula de crédito comercial de nº 

420.501.207, firmada entre as partes, e determino o seguinte: 1. Declaro 

sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste 

para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados 

desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. 2. Mantenho 

a comissão de permanência instituída como penalidade da inadimplência, 

uma vez que em substituição aos demais encargos da mora. 3. Mantenho 

as demais cláusulas do contrato. Considerando a sucumbência recíproca 

das partes, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da 

previsão contida no artigo 85 do CPC. Custas processuais, “pro rata’. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente 

decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 

1014507-47.2017.811.0041), que deverá ter o devido prosseguimento. 

Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031368-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WORLD MUSIC COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLY SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

JAILSON PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031368-40.2019.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração propôs Ação de 

Execução de Título Extrajudicial em face de World Music Comércio de 

Eletrônicos Eireli – EPP, Danielly Silva Campos e Jailson Pereira de Souza 
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Rodrigues, no entanto, não recolheu as custas e taxas judiciais 

necessárias para o devido prosseguimento da ação. O exequente foi 

intimado para emendar a inicial, consoante decisão de Id 21805349, visto 

que não comprovou nos autos o recolhimento das guias inicias de 

distribuição. No entanto o exequente não o fez, e não mais manifestou nos 

autos, consoante certidão de Id 28074111. Em consequência, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do 

Código de Processo Civil. Custas iniciais de distribuição e remanescentes, 

se houver, deverão ser arcadas pelo exequente. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, 

imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 17 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027688-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027688-81.2018.8.11.0041. Vistos etc. Larissa Alves da Silva 

ajuizou Ação Revisional de Contrato C/C Consignação Em Pagamento Com 

Pedido de Tutela Antecipada em face de BV Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento. Afirmou a requerente que, em 28/11/2016, 

firmou com o requerido contrato para financiamento de veículo, Veículo 

Marca: TOYOTA Modelo: ETIOS Ano de Fabricação e Modelo: 2014/2014 

Valor Financiado: R$ 16.650,00, Valor do Bem: R$ 37.650,00 Entrada: R$ 

21.000,00 Valor total financiado mais juros: R$ 21.339,85. Que a taxa de 

juros acordada foi de 1,63 % ao mês e 21,48 % ao ano, pactuado em 48 

parcelas de R$ 648,00 totalizando um saldo devedor de R$ 31.104,00. 

Pediu pela revisão do contrato de financiamento para que seja expurgada 

do financiamento a capitalização diária /mensal dos juros remuneratórios, 

bem como das práticas consideradas ilegais, compensando os valores 

pagos a maior nas prestações, em razão da capitalização. Em sede de 

tutela antecipada, requereu a consignação em juízo das parcelas vencidas 

e vincendas no valor de R$ 539,82 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a sua 

manutenção na posse do bem, a inversão do ônus da prova, bem como os 

benefícios da justiça gratuita. No mérito pleiteou a procedência da ação, 

com a revisão do contrato e restituição do valor pago indevidamente em 

dobro, bem como a condenação do requerido ao ressarcimento por danos 

morais sofridos e ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Protestando pelos meios de prova admitidos, deu à causa o 

valor de R$ 31.104,00 (trinta e um mil e cento e quatro reais). Com a inicial, 

acostou documentos, dentre eles o contrato que pretende a revisão. Na 

decisão proferida no Id 17325094, foram concedidos à requerente os 

benefícios da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o 

pedido de tutela antecipada e determinada a citação do requerido. 

Regularmente citado, o requerido compareceu na petição de Id 18573121, 

apresentando contestação. Em sua defesa, alegou a legalidade das 

cláusulas do contrato, refutando todos os argumentos da autora, pedindo 

ao final que a ação seja julgada improcedente. Acostou à defesa 

documentos. Devidamente intimada a requerente para apresentar 

impugnação à contestação, compareceu na petição de Id 20437752. Pela 

decisão de Id 22847759 foram as partes devidamente intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo ambas as 

partes postulado pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão 

contratual promovida por Larissa Alves da Silva em face de BV Financeira 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, na qual a requerente pleiteia 

a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. 

Afirmou a requerente que, em 28/11/2016, firmou com o requerido contrato 

para financiamento de veículo, Veículo Marca: TOYOTA Modelo: ETIOS 

Ano de Fabricação e Modelo: 2014/2014 Valor Financiado: R$ 16.650,00, 

Valor do Bem: R$ 37.650,00 Entrada: R$ 21.000,00 Valor total financiado 

mais juros: R$ 21.339,85. Que a taxa de juros acordada foi de 1,63 % ao 

mês e 21,48 % ao ano, pactuado em 48 parcelas de R$ 648,00 totalizando 

um saldo devedor de R$ 31.104,00. Pediu pela revisão do contrato de 

financiamento para que seja expurgada do financiamento a capitalização 

diária /mensal dos juros remuneratórios, bem como das práticas 

consideradas ilegais, compensando os valores pagos a maior nas 

prestações, em razão da capitalização. Na decisão proferida no Id 

17325094, foram concedidos à requerente os benefícios da justiça 

gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o pedido de tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido. Regularmente citado, o 

requerido compareceu na petição de Id 18573121, apresentando 

contestação. Em sua defesa, alegou a legalidade das cláusulas do 

contrato, refutando todos os argumentos da autora, pedindo ao final que a 

ação seja julgada improcedente. Acostou à defesa documentos. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da ação. As questões 

aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão 

contida no artigo 355, inciso I do CPC. Da aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 17325094 tenho 

como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil 

reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse libello 

conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo 

particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos 

casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, 

tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas 

que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), 

somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de 

Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que 

a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da 

pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, 

e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - 

Dos juros remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 
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juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado entre as partes foram estipulados em 

1,63% ao mês e 21,48% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, 

verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros 

pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 

como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da 

média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da 

média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa 

mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos 

percentuais. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO PSA 

FINANCE BRASIL S.A. 1,08 13,73 2 BCO RCI BRASIL S.A. 1,09 13,83 3 

BMW FINANCEIRA S.A. - CFI 1,36 17,63 4 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,36 

17,65 5 BCO GMAC S.A. 1,41 18,29 6 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,65 

21,64 7 FINANC ALFA S.A. CFI 1,67 22,00 8 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,68 

22,11 9 BCO RODOBENS S.A. 1,70 22,41 10 BCO BRADESCO FINANC. 

S.A. 1,75 23,14 11 BCO VOLVO BRASIL S.A. 1,78 23,62 12 BRB - CFI S/A 

1,80 23,81 13 BCO. J.SAFRA S.A. 1,80 23,82 14 BCO ITAUCARD S.A. 

1,80 23,86 15 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,84 24,42 16 BCO 

HONDA S.A. 1,87 24,90 17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,93 25,74 18 

BCO BRADESCO S.A. 1,97 26,39 19 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,99 26,69 20 

GOLCRED S/A - CFI 2,00 26,78 21 BCO DO BRASIL S.A. 2,00 26,81 22 

AYMORÉ CFI S.A. 2,04 27,35 23 BV FINANCEIRA S.A. CFI 2,05 27,55 24 

BANCO PAN 2,15 29,05 25 BCO BANESTES S.A. 2,20 29,86 26 BCO 

YAMAHA MOTOR S.A. 2,20 29,86 27 PORTOSEG S.A. CFI 2,21 30,02 28 

BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,26 30,68 29 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,33 

31,80 30 BECKER FINANCEIRA SA - CFI 2,45 33,69 31 BCO A.J. RENNER 

S.A. 2,48 34,18 32 FINAMAX S.A. CFI 3,03 43,11 33 BCO DAYCOVAL S.A 

3,20 45,92 34 PORTOCRED S.A. - CFI 3,65 53,84 35 SANTANA S.A. - CFI 

3,67 54,08 36 OMNI SA CFI 3,95 59,21 37 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 

4,00 60,08 38 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 4,31 65,95 Assim, 

mantenho os juros remuneratórios em 1,63% ao mês. - Da capitalização 

dos juros In casu, especificamente quanto à Cédula de Crédito Bancário 

de n. 391011770, firmada em 28/11/2016, constante do Id 14902647, fica 

claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da 

diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na 

taxa nominal, sendo aqueles de 1,63% e estes de 21,48%, conforme se 

verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à exordial. No 

tocante à Cédula de Crédito Bancário de n. 20-12202222/14, firmada em 

10/02/2014, constante do Id 11982683, fica claro a incidência da prática 

de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros 

mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 

2,49% e estes de 34,48%, conforme se verifica do contrato firmado entre 

as partes, acostado à exordial. Em relação à capitalização dos juros, 

constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, 

revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da 

EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é 

plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, 

quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente 

pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a 

sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à verificação da 

contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de 

Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados 

para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, 

inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua 

cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS 

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 

79,59% (fls. 26) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 5,00%. 

Assim, mantenho a capitalização na forma contratada. Da Repetição de 

Indébito Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da 

redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, 

não tendo sido reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas 

questionadas pelo autor, não cabe a restituição em débito arguida. Em 

relação aos valores depositados pelo requerente, depósitos de fls. 33/37, 

devem ser liberados em favor do banco requerido. DISPOSITIVO Isso 

posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. E, de consequência, quanto ao pedido de 

revisão dos contratos firmados, Cédula de Crédito Bancário de n. 

391011770, firmada em 28/11/2016, constante do Id 14902647, determino 

que: a) mantenho os juros remuneratórios em 1,63% ao mês e b) 

mantenho a capitalização mensal dos juros, na forma contratada. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. Condeno a requerente ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 

contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único 

do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por 

ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 17 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008666-37.2018.8.11.0041. Vistos etc. Cezinaldo da Silva 

Souza ajuizou Ação Revisional de Contrato C/C Consignação Em 

Pagamento Com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Honda 

S/A. Afirmou o requerente que, em 08/08/2014, firmou com o requerido 

contrato para financiamento de veículo, Veículo Marca: HONDA Modelo: 

CG 150 FAN Ano de Fabricação e Modelo: 2014/2014 Renavam: 

01205043940 Valor Financiado: R$ 6.852,0 0 Valor do Bem: R$ 7.665,00 

Entrada: R$ 813,00 Valor total financiado mais juros: R$ 7.991,36. Que a 

taxa de juros acordada foi de foi de 2,87 % ao mês e 40,53 % ao ano, 

pactuado em 48 parcelas de R$ 309,09 totalizando um saldo devedor de 

R$ 14.836,32. Pediu pela revisão do contrato de financiamento para que 

seja expurgada do financiamento a capitalização dos juros, os juros 

remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como, questionando 

os encargos da mora. Em sede de tutela antecipada, requereu a 

suspensão do contrato, a consignação em juízo das parcelas vencidas do 

contrato no valor que entende devido de R$ 236,49, que o requerido 

exclua e abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, a sua manutenção mantido na posse do bem, a inversão do ônus 

da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. No mérito pleiteou a 

procedência da ação, com a revisão do contrato e restituição do valor 

pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do requerido ao 

ressarcimento por danos morais sofridos e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Protestando pelos meios de prova 

admitidos, deu à causa o valor de R$ 14.836,32 (quatorze mil e oitocentos 

e trinta e seis reais e trinta e dois centavos). Com a inicial, acostou 

documentos, dentre eles o contrato que pretende a revisão. Na decisão 

proferida no Id 13564468, foram concedidos ao requerente os benefícios 

da justiça gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o pedido de tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido. Regularmente citado, o 

requerido compareceu na petição de Id 14797834, apresentando 

contestação. Em sua defesa, alegou preliminarmente a inépcia da inicial, 

aduzindo a não satisfação dos requisitos do art. 330, argumentando que a 

parte autora não especificou as cláusulas que pretende a revisão. 

Adentrando ao mérito, impugnou a gratuidade da justiça deferida em favor 

do autor. Bem ainda, alegou a legalidade das cláusulas do contrato, 

refutando todos os argumentos da autora, pedindo ao final que a ação 

seja julgada improcedente. Acostou à defesa documentos. Devidamente 

intimada o requerente para apresentar impugnação à contestação, 

compareceu na petição de Id 16580453. Pela decisão de Id 19208133 

foram as partes devidamente intimadas a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, tendo ambas as partes postulado pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisão contratual 

promovida por Cezinaldo da Silva Souza em face de Banco Honda S/A, na 

qual o requerente pleiteia a revisão de contrato de financiamento de 

veículo firmado entre as partes. Afirmou o requerente que, em 08/08/2014, 

firmou com o requerido contrato para financiamento de veículo, Veículo 

Marca: HONDA Modelo: CG 150 FAN Ano de Fabricação e Modelo: 

2014/2014 Renavam: 01205043940 Valor Financiado: R$ 6.852,0 0 Valor 

do Bem: R$ 7.665,00 Entrada: R$ 813,00 Valor total financiado mais juros: 

R$ 7.991,36. Que a taxa de juros acordada foi de foi de 2,87 % ao mês e 

40,53 % ao ano, pactuado em 48 parcelas de R$ 309,09 totalizando um 

saldo devedor de R$ 14.836,32. Pediu pela revisão do contrato de 

financiamento para que seja expurgada do financiamento a capitalização 

dos juros, os juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem 

como, questionando os encargos da mora. Na decisão proferida no Id 

13564468, foram concedidos ao requerente os benefícios da justiça 

gratuita, invertido o ônus da prova, indeferido o pedido de tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido. Regularmente citado, o 

requerido compareceu na petição de Id 14797834, apresentando 

contestação. Em sua defesa, alegou preliminarmente a inépcia da inicial, 

aduzindo a não satisfação dos requisitos do art. 330, argumentando que a 

parte autora não especificou as cláusulas que pretende a revisão. - Da 

preliminar de inépcia da inicial Em sua defesa, alegou o banco requerido 

preliminarmente a inépcia da inicial, aduzindo que a parte autora não 

especificou as cláusulas que pretendia controverter. Inconsistente a 

preliminar. Com efeito, entendo presente o interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente possível o 

pedido de revisão do contrato, na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, não havendo assim porque falar em carência da 

ação, por inépcia da inicial. Logo, não se evidencia a alegada carência de 

ação, por ausência de interesse processual, porquanto a medida judicial 

requerida atende ao binômio - necessidade-utilidade. Deste modo rejeito a 

preliminar arguida. - Da impugnação ao deferimento da gratuidade ao autor 

Em sua defesa, impugnou o banco embargado o deferimento da gratuidade 

ao autor, aduzindo que o mesmo não comprovou seu estado de 

necessidade. Tenho que seu argumento não merece guarida. Inicialmente, 

verifico dentre os documentos acostados pela autora, especificamente o 

de Id 12530161, qual seja, a Declaração de Pobreza, entendo que goza a 

declaração de miserabilidade acostada de presunção relativa de 

veracidade que deve ser desconstituída por prova robusta e cabal. Com 

efeito, em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Ademais, observo que quando da análise 

dos argumentos do autor na exordial entendeu o Juízo ser o mesmo 

beneficiário da gratuidade da justiça, deferindo-lhe o pedido na decisão de 

Id 13564468, passando a decisão irrecorrida. Além disso, a matéria 

deveria ser alegada em incidente processual, em peça específica para 

esse questionamento, que seria autuado em apartado. Logo, o pedido do 

embargado não merece prosperar. Inexistindo preliminares, passo à 

análise do mérito da ação. As questões aqui em discussão não estão a 

exigir dilação probatória por envolverem matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando assim o julgamento do processo no estado em que se 

encontra, de conformidade com a previsão contida no artigo 355, inciso I 

do CPC. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já 

determinado na decisão de Id 13564468 tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de consequência, a 

inversão do ônus da prova. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS 

PARTES O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 
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JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado entre as partes foram estipulados em 

2,87% ao mês e 40,53% ao ano. Da análise dos dados acima expostos, 

verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros 

pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 

como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da 

média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da 

média, o que caracterizaria a abusividade, sendo que a diferença da taxa 

mensal é de pouco mais de um ponto percentual e a anual de doze pontos 

percentuais. Taxas de juros Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 GOLCRED 

S/A - CFI 0,87 10,99 2 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,99 12,52 3 BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A 1,05 13,41 4 BCO PSA FINANCE BRASIL 

S.A. 1,15 14,65 5 CIA CFI RCI BRASIL S.A. 1,19 15,30 6 BCO 

VOLKSWAGEN S.A 1,35 17,51 7 BCO GMAC S.A. 1,37 17,76 8 FINANC 

ALFA S.A. CFI 1,50 19,60 9 BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. 1,52 19,83 10 

BCO RODOBENS S.A. 1,55 20,21 11 KIRTON BANK 1,55 20,25 12 BCO. 

J.SAFRA S.A. 1,55 20,28 13 BCO BRADESCO FINANC. S.A. 1,58 20,63 14 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,59 20,79 15 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 

1,62 21,27 16 BCO DO BRASIL S.A. 1,65 21,65 17 BCO BANESTES S.A. 

1,67 22,02 18 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,69 22,20 19 BRB - CFI 

S/A 1,69 22,23 20 ITAÚ UNIBANCO S.A. 1,69 22,33 21 BCO ITAUCARD 

S.A. 1,70 22,48 22 PORTOSEG S.A. CFI 1,72 22,74 23 BCO BRADESCO 

S.A. 1,74 23,03 24 DELER CONSULTORIA S.A. 1,86 24,69 25 BANCO 

MONEO S.A. 1,89 25,20 26 BCO MAXINVEST S.A. 1,92 25,62 27 AYMORÉ 

CFI S.A. 1,96 26,23 28 CARUANA SCFI 1,98 26,56 29 BCO HONDA S.A. 

2,01 27,01 30 BV FINANCEIRA S.A. CFI 2,03 27,30 31 BANCO FIDIS 2,07 

27,94 32 BANCO PAN 2,10 28,25 33 GAZINCRED S.A. SCFI 2,12 28,66 34 

BCO BS2 S.A. 2,17 29,36 35 MERCANTIL BRASIL FIN S.A. CFI 2,18 29,53 

36 CCB BRASIL S.A. - CFI 2,24 30,40 37 BCO A.J. RENNER S.A. 2,44 

33,54 38 SOROCRED CFI S.A. 2,46 33,86 39 OMNI BANCO S.A. 2,67 37,22 

40 FINANSINOS S.A. CFI 2,68 37,41 41 BCO YAMAHA MOTOR S.A. 2,83 

39,69 42 FINAMAX S.A. CFI 2,83 39,78 43 BCO DAYCOVAL S.A 2,95 

41,81 44 BANCO CIFRA 3,37 48,88 45 PORTOCRED S.A. - CFI 3,48 50,71 

46 SANTANA S.A. - CFI 3,66 53,95 47 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 

3,96 59,39 48 OMNI SA CFI 4,00 60,19 Assim, mantenho os juros 

remuneratórios em 2,87% ao mês. - Da capitalização dos juros In casu, 

especificamente quanto à Cédula de Crédito Bancário de n. 1454353-2, 

firmada em 08/08/2014, constante do Id 12530182, fica claro a incidência 

da prática de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos 

juros mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo 

aqueles de 2,87% e estes de 40,53%, conforme se verifica do contrato 

firmado entre as partes, acostado à exordial. Em relação à capitalização 

dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 

1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do 

artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a 

uma ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada. 

Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver 

expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos 

juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual. Quanto à 

verificação da contratação da capitalização o STJ já consolidou em 

julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos 

termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de expressar a 

sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para 

permitir a sua cobrança. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, portanto, a capitalização 

de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 

40,53% (Id 12530192) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 

2,87%. Assim, mantenho a capitalização na forma contratada. - Dos 

encargos moratórios No que tange aos encargos incidentes no período de 

inadimplência, conforme pleiteia o requerente, almejando a nulidade dos 

encargos moratórios, especificamente da cláusula que estabelece 

correção monetária cumulada com comissão de permanência. Observo 

especificamente do contrato discutido, constante do Id 14797838, não a 

incidência de comissão de permanência, mas a incidência de juros 

remuneratórios fazendo vezes de comissão. Conforme se observa da 

cláusula 3.6, que trata dos atrasos de pagamento, “o pagamento de 

quaisquer das prestações após os respectivos sujeitará o emitente: (I) ao 

pagamento de juros remuneratórios pelos dias decorridos de atraso, 

calculados às taxas de mercado permitidas pelo Banco Central do Brasil 

ou à taxa do contrato; (II) ao pagamento de juros de mora de 12% ao ano, 

calculados “pro rata temporis” e (III) ao pagamento de multa – cláusula 

penal moratória no importe de 2% sobre o valor da prestação vencida”. No 

entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de 

permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a 

cobrança cumulada com outros encargos. A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo 

incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de 

atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa 

com juros e comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 
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DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 

1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Assim, mesmo não sendo possível 

verificar a incidência de comissão de permanência como alegado pelo 

requerente, no entanto, em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Desta forma, não tendo 

sido reconhecida a abusividade de quaisquer das cláusulas questionadas 

pelo autor, não cabe a restituição em débito arguida. Em relação aos 

valores depositados pelo requerente, depósitos de fls. 33/37, devem ser 

liberados em favor do banco requerido. DISPOSITIVO Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, 

I do Código de Processo Civil. E, de consequência, quanto ao pedido de 

revisão dos contratos firmados, Cédula de Crédito Bancário de n. 

1454353-2, firmada em 0808/2014, constante do Id 14797838, determino 

que: a) mantenho os juros remuneratórios em 2,87% ao mês; b) mantenho 

a capitalização mensal dos juros, na forma contratada; c) Excluo os juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de 

mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Mantenho as 

demais cláusulas do contrato. Considerando que o banco requerido decaiu 

de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de 

acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 

86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010117-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010117-97.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco do Brasil S/A 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

00.000.000/0001-91, devidamente qualificado e representado, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do Luiz Carlos Richter Fernandes, 

brasileiro, inscrito no CPF sob nº 253.483.459-20, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Aduziu que 

através da Cédula de Crédito Bancário nº 332.510.376, emitida em 

17/09/2015 liberou para o requerido o valor de R$ 337.558,04 (trezentos e 

trinta e sete mil quinhentos e cinquenta oito reais e quatro centavos). 

Como forma de pagamento, restou pactuado que o requerido pagaria ao 

autor 93 (noventa e três) prestações mensais e sucessivas, sendo a 

primeira parcela vencível em 25/11/2015 e a última em 25/07/2023. Que o 

requerido não honrou com a obrigação de saldar os valores que lhe foram 

creditados, contraindo perante a instituição autora a dívida detalhada na 

exordial. Que o débito totaliza a quantia de R$ 350.530,39 (trezentos e 

cinquenta mil quinhentos e trinta reais e trinta e nove centavos). Diante de 

todas as tentativas de solução amigável, que restaram infrutíferas, não 

restou alternativa, senão intentar a presente ação monitória contra o 

demandado. Postulou pela expedição de mandado de pagamento, na forma 

da previsão contida nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Pediu a constituição em pleno direito do débito aqui questionado, 

convertendo-se em título executivo, no caso de não oposição ou rejeição 

dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor à causa de R$ 

350.530,39 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e trinta reais e trinta e 

nove centavos). Com a inicial vieram documentos. Pela decisão contida no 

Id 14529296 determinou o Juízo a citação do devedor para pagamento ou 

para opor embargos sob pena do documento do crédito que instrui o 
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pedido converter-se em título executivo judicial. Devidamente citado o 

requerido compareceu na petição de Id 16253928 apresentando embargos 

à monitória. Em sua defesa, argumentou preliminarmente pela carência da 

ação, aduzindo iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se 

baseia a presente ação. Adentrando ao mérito, postulou pela inversão do 

ônus da prova, alegando o excesso de execução, questionando a 

capitalização ilegal dos juros e suposta cobrança de comissão de 

permanência com demais encargos moratórios, pedindo pela revisão do 

contrato firmado entre as partes. Pediu a compensação e repetição de 

indébito. Pedindo ao final fosse a ação julgada improcedente e o banco 

condenado às verbas de sucumbência. Devidamente intimado, o banco 

requerente apresentou impugnação aos embargos monitórios, na petição 

de Id 16854135, rebatendo os argumentos do embargante. Na decisão de 

Id 22517608 despachou o feito o Juízo intimando as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, tendo o banco 

manifestado caso o Juízo entenda necessário, pela realização de perícia 

contábil, manifestou o requerido no Id 23357994, postulando pelo 

deferimento da gratuidade da justiça. Vieram-me os autos conclusos para 

julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O processo está apto para 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outras provas. Aduziu que através da Cédula de Crédito Bancário nº 

332.510.376, emitida em 17/09/2015 liberou para o requerido o valor de R$ 

337.558,04 (trezentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta oito reais 

e quatro centavos). Como forma de pagamento, restou pactuado que o 

requerido pagaria ao autor 93 (noventa e três) prestações mensais e 

sucessivas, sendo a primeira parcela vencível em 25/11/2015 e a última 

em 25/07/2023. Que o requerido não honrou com a obrigação de saldar os 

valores que lhe foram creditados, contraindo perante a instituição autora a 

dívida detalhada na exordial. Postulou pela expedição de mandado de 

pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno direito do débito 

aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no caso de não 

oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente propostos. Deu o valor 

à causa de R$ 350.530,39 (trezentos e cinquenta mil quinhentos e trinta 

reais e trinta e nove centavos). Devidamente citado o requerido 

compareceu na petição de Id 16253928 apresentando embargos à 

monitória. Em sua defesa, argumentou preliminarmente pela carência da 

ação, aduzindo iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título em que se 

baseia a presente ação. Apesar dos argumentos do requerido, ora 

embargante, tenho que se confundem com o mérito, assim, afasto a 

preliminar e passo à análise do mérito. - Do pedido de gratuidade da justiça 

Em relação ao pedido do requerido, ora embargante, para deferimento dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao 

requerido. - Da prova pericial Apesar dos argumentos do banco 

requerente acerca da necessidade da realização de perícia técnica, a fim 

de apurar o montante devido, entendo desnecessária a prova pericial 

pleiteada, para fins de eventual aferição da quantia supostamente cobrada 

indevidamente. Com efeito, as cláusulas questionadas deverão ser 

examinadas na análise de mérito da sentença, para em sendo verificada 

abusiva, ser extirpada ou alterada. Ademais, a perícia solicitada seria inútil 

nesta fase processual, à medida que os cálculos deverão ser refeitos na 

fase de liquidação da sentença. Assim, rejeito a realização de perícia 

técnica postulada pelo banco requerente. Da aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Com relação à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, partilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, e faço por razões as mais 

diversas. Isso porque o artigo 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor diz que “serviço é qualquer atividade fornecida ao mercado 

de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”. Deste modo, há expressa previsão legal no sentido de 

que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, 

não havendo como pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, 

o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, súmula n. 297 – “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, 

tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

bancários, inclusive o que é posto sob análise nestes autos, e inverto o 

ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica dos 

requeridos. Da Declaração Genérica de Cláusulas Abusivas O art. 141 do 

Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia 

debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à 

tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte requerida 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. - Da 

capitalização dos juros In casu, referente ao contrato firmado entre as 

partes, Cédula de Crédito Bancário de n. 332.510.376, constante do Id 

12748864, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em 

decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e 

os anuais, sendo aqueles figurando em 1,98% ao mês e estes em 26,52%, 

conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à 

exordial. Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o 

disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 

2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a 

capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida 

desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for 

posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da 

periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em 

período inferior ao anual. Quanto à verificação da contratação da 

capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar 

a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o 

simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança. 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, 

portanto, a capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a 

taxa anual do contrato, 26,52% (Id 12748864) é maior que doze vezes a 

taxa mensal pactuada, 1,98%. Assim, mantenho a capitalização na forma 

contratada. - Dos encargos da mora No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, pleiteia o requerido, ora 

embargante a nulidade da incidência de comissão de permanência. A 

cobrança de comissão de permanência encontra amparo nas disposições 

contidas na Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil. Assim, a 

previsão contratual de cobrança da comissão de permanência em patamar 

equivalente à taxa média de mercado não pode ser considerada abusiva, 

nem tampouco potestativa, pois a fixação do seu índice não fica ao arbítrio 

exclusivo do credor. Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula nº 294, dispondo que "Não é potestativa a cláusula 

contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa 

média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do 

contrato". No entanto, embora lícita, a comissão de permanência não pode 

ser exigida de forma cumulada com outros encargos moratórios e 

remuneratórios previstos no contrato, sob pena de caracterizar vantagem 

manifestamente exagerada em favor da instituição financeira. Com efeito, 

a teor da Súmula nº 472 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "A 

cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar 

a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - 

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual". No caso dos autos, em relação ao contrato questionado pelo 

requerido, Cédula de Crédito Bancário de n. 332.510.376, constante do Id 

12748864, verifico que em caso de inadimplemento, a cobrança da 

comissão de permanência seria aplicada em substituição aos encargos 

pactuados. Portanto, o contrato objeto da demanda não estabelece a 
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cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, 

razão pela qual não há como ser reconhecido o excesso de cobrança. 

Assim, inexiste abusividade uma vez que a comissão de permanência foi 

aplicada isoladamente em substituição aos demais encargos, motivo pelo 

qual, mantenho a comissão de permanência instituída como penalidade da 

inadimplência, incidente no contrato questionado. Neste sentido os 

julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: AGRAVO 

INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULAS RURAIS 

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO 

ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS 

LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - 

MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A 

SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA.1- Não há falar em cerceamento de 

defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, 

produção de outras provas que não as constantes dos autos. A 

discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de 

cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o 

contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide.2- Apesar da 

incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a 

cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos 

Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar 

a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa 

regra não se aplica às Cédulas de Crédito rural, eis que possui disposição 

própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e 

Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever 

de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse 

órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto 

nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros 

remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas Cédulas Rurais, objetos da, 

de forma que não falar na abusividade do referido encargo.3- Em relação 

à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 

167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso 

ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota 

promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 

10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a 

partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de 

cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 

10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como 

contratada.4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a 

abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com 

outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP 

pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do 

“seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido 

inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que 

impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo 

ordenamento jurídico.5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial 

quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na 

hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois 

foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas 

e honorários advocatícios. (TJ/MT, 0000654-29.2013.8.11.0008, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, 

Publicado no DJE 21/05/2019) DO MÉRITO A monitória está fundamentada 

na Cédula de Crédito Bancário de n. 332.510.376, constante do Id 

12748864,firmada entre as partes. Essa modalidade contratual é assim 

definida pelo doutrinador André Luiz Santa Cruz Ramos: “Por meio desse 

contrato, o banco põe à disposição do cliente uma quantia determinada de 

dinheiro, que ele poderá utilizar, caso necessite. O ganho econômico do 

banco nessa operação está, basicamente, nos juros cobrados do cliente 

caso ele use a quantia disponibilizada. ... omissis .... Enfim, a abertura de 

crédito é o contrato que, no linguajar comum, chamamos de cheque 

especial.” (in “Direito Empresarial Esquematizado”, 4ª edição, pág. 580, 

Editora Método). Assim, o valor objeto do negócio jurídico não era a 

quantia a ser transferida de forma imediata na conta corrente, mas de 

crédito disponibilizado para eventual pagamento de cheques, quando os 

recursos mantidos pelo correntista em sua conta não fossem suficientes 

ou bastassem para tanto. Acerca do tema, assim estabelece o artigo 28 

da Lei n. 10.931/2004: "Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o." Diante disso, é autorizada a 

emissão do título para documentar a abertura de crédito em 

conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, 

conforme ajustado pelas partes. Por sua vez, o § 2º do diploma legal 

estabelece que compete ao credor discriminar nos extratos da conta 

corrente, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite ao 

inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência 

dos encargos nos vários períodos de utilização do valor disponibilizado. 

No caso sub judice, verifica-se que a cédula contratada, Cédula de Crédito 

Bancário de n. 332.510.376, constante do Id 12748864, acostada 

acompanhada do demonstrativo da conta vinculada, Id 12748880, 

cumpririam às exigências legais e, portanto, comprovariam a 

disponibilização de limite além do saldo existente na conta corrente do 

requerido. O requerido apesar de questionar a abusividade das cláusulas 

do contrato, não impugnou as movimentações financeiras retratadas no 

demonstrativo de débito, o que tornou evidente a utilização das quantias 

disponibilizadas em sua conta corrente. Esse é o entendimento pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RESP 

1291575/PR, sob o rito dos recursos repetitivos: EMENTA: DIREITO 

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. 

EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE 

QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II 

DO § 2º DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A 

Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo 

de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza 

sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, 

nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito 

deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores 

utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a 

relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir 

liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 

10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) Assim, entendo que inexiste 

excesso de execução alegado pelo requerido. Portanto, o contrato é 

documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de 

quantia determinada em momento certo. Bem ainda, vejo dos autos que o 

banco acostou a planilha de demonstrativo do débito. Inadmissível, assim, 

o embargante alegar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial 

acostado à monitória, pois esta recai sobre a obrigação, que, no caso dos 

autos, é certa, líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica. Ao 

depois, ressalto, não nega o requerido, ora embargante, que havia relação 

jurídica entre as partes, limitando-se apenas a questionar a exigibilidade, 

certeza e liquidez do título, bem ainda, aduzindo a onerosidade excessiva 

do contrato. Desse modo, tenho que o embargante não pode eximir-se de 

pagar um título, simplesmente alegando a ausência de cláusulas 

exorbitantes, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida. 

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador 

senão concluir pela procedência do pleito, que deve prosseguir, 

convertendo-se em título executivo. DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação 

monitória, e improcedente os embargos interpostos pelo requerido, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos 

contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque 

especial, firmado entre as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. 

Mantenho as demais cláusulas do contrato. 2. Mantenho a comissão de 

permanência instituída como penalidade da inadimplência, incidente no 

contrato questionado. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor do banco requerente, deve-se em 

primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de 

indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% 

ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar da data do dispêndio. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 
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fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo 

com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, 

ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021763-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EMBARGANTE)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EMBARGANTE)

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EMBARGANTE)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021763-07.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. JANAINA GREYCE RIVA 

MOREIRA LIMA, JOSÉ GERALDO RIVA JUNIOR, LOUREANA BARBOSA 

NUNES ROCHA E JESSICA GIOVANNA RIVA ajuizaram os presentes 

Embargos à Execução em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados na inicial, alegando em síntese o que segue. Os 

embargantes alegaram haver excesso de execução no contrato exigido 

na ação de Execução apensa de n. 1031891-23.2017.8.11.0041 em 

trâmite nesta Secretaria, em apenso. Que há incidência indevida no 

contrato de comissão de permanência, não podendo este incidir na 

modalidade contratual pactuada, cédula de crédito rural. Aduziu ter 

excesso de execução da quantia de R$ 94.124,38. Requereram a 

procedência dos embargos declarando a nulidade da cobrança de 

comissão de permanência e a condenação do embargado ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. Devidamente intimados 

os embargantes, comprovaram o pagamento das custas iniciais de 

distribuição, junto aos ID’s 14315659 e 14315661. Certidão de 

tempestividade dos embargos junto ao ID 14712997. Decisão inicial de ID 

16357035 recebendo os embargos sem efeito suspensivo e determinando 

a intimação do embargado para manifestar. O embargado impugnou os 

embargos (ID 16892618). Sustentou a legalidade da incidência de 

comissão de permanência neste contrato, devendo permanecer o 

contratado, pleiteando pela improcedência dos embargos e condenação 

dos embargantes ao pagamento dos honorários advocatícios e custas 

processuais. Intimados para responderem à impugnação aos embargos, 

os embargantes se manifestaram junto ao ID 19314944, pleiteando o 

acolhimento total dos embargos à execução. Intimadas as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, o embargado 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide e os embargantes pela 

realização de prova pericial contábil. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cabível à espécie o julgamento antecipado 

da lide, por tratar-se de questão apenas de direito, art. 355, I, e art. 920, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil. Toda a prova necessária ao 

julgamento da lide já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de 

dilação probatória. Passo à análise do mérito da presente ação. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes Quanto ao tema, é o seguinte o teor da súmula n. 381, Superior 

Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não 

conheço dos pedidos não especificados e não discriminados na petição 

inicial. Da comissão de permanência Extrai-se do contrato de ID’s 

14244178 – Pág. 4, cláusula “Inadimplemento” a cobrança de comissão de 

permanência. Embora não esteja cumulada com outros encargos 

moratórios, conforme entendimento dos Órgão Superiores, esta não é 

permitida na modalidade contratada. O Decreto-lei 167, de 14/02/1967, que 

trata de títulos de créditos rurais, estabeleceu, em seus artigos 5º, 

parágrafo único, e 71, que em caso de inadimplemento caberia aplicar 

apenas juros moratórios e multa de mora. Art 5º. As importâncias 

fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho 

Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de 

dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as 

partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a 

ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas 

previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação. 

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula 

será elevável de 1% (um por cento) ao ano. Art 71. Em caso de cobrança 

em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da 

cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da 

duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre 

o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da 

autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de 

crédito. Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

conforme julgados que seguem: AGRAVO INTERNO NO ORECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA 

DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO 

OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. 

ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA 

ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, 

do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, 

aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - 

Enunciado n.º 297/STJ. 3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ 

possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de 

comissão de permanência em caso de inadimplência. 4. Não apresentação 

pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os 

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO. (STJ – AgInt no REsp 1496575/PB, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 

02/02/2018) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO 

CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS 

BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO 

AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme 

entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de 

comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e 

industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só 

autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e 

moratórios (parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o 

montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos 

bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de 

extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. 

Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 

13/12/2017) (grifo nosso) Ainda, neste sentido, o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO INTERNO – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AOS APELOS DE AMBAS AS PARTES PARA 

MANTER SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – 

APLICAÇÃO DO BTN COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – 

AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE 

INADIMPLÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS PELA SEMESTRAL – DETERMINAÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

NA FORMA SIMPLES – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO 

INTERNO DO BANCO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. “O 

índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês 

de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da 

caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes 

específicos do STJ” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1552434/GO - Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/03/2019 - DJe 

15/03/2019). 2. “De acordo com o firme entendimento desta Corte 
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Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de 

permanência nas cédulas de crédito rural , comercial e industrial, na 

medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no 

caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios 

(parágrafo único do art. 5º) e de multa de 10% sobre o montante devido 

(art. 71)” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 857.008/SE - Rel. 

Ministro MARCO BUZZI - julgado em 05/12/2017 - DJe 13/12/2017). 3. No 

julgamento do Recurso Especial nº 1.333.977/MT, afetado à Segunda 

Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), a 

Corte Superior uniformizou o entendimento de que “a legislação sobre 

cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em 

periodicidade inferior à semestral”, mas, não havendo nos autos prova da 

expressa pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior à 

semestral, deve ser mantida a sentença que determina a substituição da 

capitalização mensal pela semestral. 4. Se as razões recursais nada de 

novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido. (TJMT – N.U 

0000735-24.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (grifo nosso) 

Assim, a cobrança da comissão de permanência deve ser excluída, e, em 

consequência, há de incidir como penalidades da mora: juros moratórios 

de 1% ao mês (um por cento), mais a multa moratória de 10% (dez por 

cento) na cédula em discussão de n. 40/00746-4. Da repetição de indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato, embora que se tenha 

aqui revisado apenas os encargos da mora, referente ao período de 

inadimplência, que não da normalidade contratual. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, I do CPC, e 

reconheço a legitimidade do título, devendo a referida Execução (autos n. 

1031891-23.2017.8.11.0041) ter prosseguimento nos seus ulteriores 

termos, que deverá observar os seguintes parâmetros: 1. No caso de 

inadimplência, declaro indevida a cobrança de comissão de permanência, 

devendo esta ser excluída, e, em consequência, incidirá como penalidades 

da mora: juros moratórios de 1% ao mês (um por cento), mais a multa 

moratória de 10% (dez por cento) na cédula em discussão de n. 

40/00746-4; 2. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor dos embargantes, deve-se em primeiro proceder à 

compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, 

tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data 

da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Assim, condeno o Banco embargado ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa dos presentes Embargos à Execução. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia desta 

Sentença para a Execução apensa de n. 1031891-23.2017.8.11.0041, 

desapensem-se os autos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001478-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER KAZUO NAKANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001478-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. Walter Kazuo Nakano 

e Nabuko Sõnia Nakano devidamente qualificados e representados, 

ajuizaram os presentes embargos à execução em desfavor da 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Centro Norte de 

Mato Gross – SICREDI Centro Norte MT, igualmente qualificado e 

representado, com as alegações e fundamentos que seguem. Explicam os 

embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1017948.36.2017.811.0041). Aduziram que a 

pretensão executiva tem por finalidade receber de forma irregular “Cédula 

de Crédito Rural Pignoratícia nº B40631023 -6”, emitido em 02/05/2014, que 

instrui o feito, em desfavor do ora embargante, assim, para demonstrar 

que o pedido não encontra base legal nem jurídica o embargante contratou 

pericia contábil, a qual prova que a execução está em afronto as normas 

legais, sendo então emitido Laudo Pericial Contábil realizada na referida 

Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Questionaram a taxa de juros 

remuneratórios aplicada, aduzindo que a taxa de juros da modalidade 

contratada deve ser limitada em 5,01% ao ano. Bem ainda, alegaram que a 

cobrança de capitalização diária é ilegal, pedindo seja afastada sua 

cobrança. Questionaram ainda que havendo mora, serão cobrados os 

seguintes encargos financeiros: CDI – Certificado de depósito 

interfinanceiro + juros a taxa de 6,99% a.a., pedindo a nulidade da 

remuneração CDI-CETIP, questionando ainda a multa moratória. Pediram 

pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a descaracterização 

da mora, pedindo ao final, seja reconhecido o excesso de execução e a 

restituição em dobro do cobrado indevidamente. Ao final, pugnaram pela 

procedência da ação, extinção da execução apensa, bem como a 

condenação do banco embargado nos consectários da sucumbência. 

Deram à causa o valor de R$ 85.595,91 (oitenta e cinco mil quinhentos e 

noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos). Com a inicial vieram 

documentos. Pela decisão contida no Id 18008471 recebeu os embargos 

sem o efeito suspensivo e determinou a intimação do banco para impugnar 

os embargos. Devidamente intimado, o banco embargado apresentou 

impugnação aos embargos, petição de Id 18545921, defendendo a 

liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito, alegou a legalidade das 

cláusulas do contrato, refutando os argumentos dos embargantes 

constantes da exordial, pedindo ao final pela improcedência dos 

embargos. Devidamente intimados os embargantes para manifestarem 

aceca da impugnação, decisão de Id 20460083, apresentaram petição 

constante do Id 20624700. Intimadas as partes a especificarem as provas 

que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 22991707, apenas a 

Cooperativa embargada manifestou, pedindo pelo julgamento antecipado 

da ação, Id 23740938. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Destaco que as questões postas em 

debate nos presentes embargos, por se situarem apenas no âmbito do 

direito, não estão a exigir a dilação probatória, encontrando-se 

suficientemente demonstrada com a documentação vertida para os autos, 

justificando o seu julgamento no estado em que se encontra, consoante 

permissivo contido no inciso III do artigo 920 do Código de Processo Civil. 
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Trata-se de ação de embargos à execução interposta por Walter Kazuo 

Nakano e Nabuko Sõnia Nakano em desfavor da Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Centro Norte de Mato Gross – SICREDI 

Centro Norte MT com as alegações e fundamentos que seguem. Explicam 

os embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1017948.36.2017.811.0041). Aduziram que a 

pretensão executiva tem por finalidade receber de forma irregular “Cédula 

de Crédito Rural Pignoratícia nº B40631023-6”, emitido em 02/05/2014, que 

instrui o feito, em desfavor do ora embargante, assim, para demonstrar 

que o pedido não encontra base legal nem jurídica o embargante contratou 

pericia contábil, a qual prova que a execução está em afronto as normas 

legais, sendo então emitido Laudo Pericial Contábil realizada na referida 

Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. Questionaram a taxa de juros 

remuneratórios aplicada, aduzindo que a taxa de juros da modalidade 

contratada deve ser limitada em 5,01% ao ano. Bem ainda, alegaram que a 

cobrança de capitalização diária é ilegal, pedindo seja afastada sua 

cobrança. Questionaram ainda que havendo mora, serão cobrados os 

seguintes encargos financeiros: CDI – Certificado de depósito 

interfinanceiro + juros a taxa de 6,99% a.a., pedindo a nulidade da 

remuneração CDI-CETIP, questionando ainda a multa moratória. Pela 

decisão contida no Id 18008471 recebeu os embargos sem o efeito 

suspensivo e determinou a intimação do banco para impugnar os 

embargos. Devidamente intimado, o banco embargado apresentou 

impugnação aos embargos, petição de Id 18545921, defendendo a 

liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito, alegou a legalidade das 

cláusulas do contrato, refutando os argumentos dos embargantes 

constantes da exordial, pedindo ao final pela improcedência dos 

embargos. - Da inversão do ônus da prova Cediço não se aplicar o Código 

de Defesa do Consumidor nas hipóteses de mútuo bancário obtido com o 

objetivo de fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, por esta 

não poder ser enquadrada no conceito de destinatário final, previsto no 

art. 2 do CDC. Confira, a propósito, o entendimento pacífico dos tribunais 

pátrios: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO. FOMENTAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BENS 

DADOS EM GARANTIA (HIPOTECA) DO EMPRÉSTIMO. NULIDADE 

PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE 

CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 5º, DO CPC DE 1973. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. SENTENÇA 

MODIFICADA PARCIALMENTE. (...) 2. Se o empréstimo bancário é 

destinado a fomentar a atividade empresarial da pessoa jurídica, esta não 

se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, por 

não ser a destinatária final do serviço, afastando a incidência das normas 

consumeristas. (...) 9. Apelação conhecida parcialmente e, na parte 

conhecida, parcialmente provida. Unânime. (Acórdão n.1163596, 

20180110236369APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: 245/247) 

(grifo acrescido) Contudo, na espécie, consoante se vê na cláusula 

primeira do CCB contratado, apesar de abertura de conta corrente, não 

tem destinação específica, de modo a não ser possível inferir, inclusive 

diante da ausência de outros elementos, pela utilização do numerário para 

fomentar a atividade empresarial e, por conseguinte, afastar a incidência 

do sistema consumerista. Desse modo, deve-se aplicar o Código de 

Defesa do Consumidor, a teor da súmula 297 do STJ, segundo a qual “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Portanto, a relação entre as partes é de consumo (arts. 2º; 3º; 14 e 17 do 

CDC e Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras"). Assim, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova. DO MÉRITO Objetivam os embargantes a revisão da 

“Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B40631023 -6”, emitida em 

02/05/2014, que instrui o feito executivo apenso (Feito n. 

1017948-36.2017). DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 

do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios Com relação aos juros remuneratórios nos contratos 

previstos em legislação específica (rural, comercial e industrial), é matéria 

assente na jurisprudência o entendimento a respeito de sua limitação ao 

patamar de 12% ao ano. Para estes títulos, entendo que depende de 

autorização do Conselho Monetário Nacional conferido à instituição 

financeira para a fixação de taxa de juros remuneratórios em patamar 

superior a 12% ao ano. Ademais, a Resolução n. 1064/85, do Banco 

Central do Brasil, conforta o entendimento deste juízo no sentido da 

necessidade de autorização do Conselho Monetário Nacional para a 

fixação da taxa de juros em patamar superior a 12% a.a. quando, em seu 

inciso III refere: “As operações ativas incentivadas continuam regendo-se 

pela regulamentação específica, permanecendo vedadas quaisquer 

práticas que impliquem ultrapassagem dos respectivos limites máximos de 

remuneração, as quais poderão ser consideradas faltas graves pelo 

Banco Central para os efeitos do artigo 44 da Lei n. 4.595, de 31 de 

dezembro de 1964”. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO 

PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DOS JUROS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da Súmula 568 do STJ, 

editada sob a égide do novo CPC, "o relator, monocraticamente e no 

Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso 

quando houver entendimento dominante acerca do tema". Ciente disso, a 

decisão ora hostilizada foi amplamente fundamentada na atual e dominante 

jurisprudência deste Tribunal, não havendo falar, portanto, em violação do 

princípio da colegialidade. 2. Ademais, no tocante à suposta afronta ao art. 

932, IV, do CPC/2015, o STJ entende que eventual violação do mencionado 

dispositivo legal será suprida com a ratificação da decisão pelo órgão 

colegiado com a interposição de Agravo Interno. 3. A jurisprudência desta 

Corte Superior entende que as cédulas de crédito rural, industrial e 

comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho 

Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não 

havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano 

prevista no Decreto n. 22.626/1933. 4. No mais, a jurisprudência do STJ, 

firmada por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, 

submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que "o 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora". 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no 

REsp 1268982/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO. 12% A.A. - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - ILEGALIDADE - AGRAVO IMPROVIDO I - No tocante à 

limitação da taxa de juros, conquanto na regência da Lei n.º 4.595/64 não 

estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as notas de crédito 

rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio 

(Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho 

Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da 

omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, 

prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura). II - Nos casos de 

cédulas de crédito rural, industrial e comercial, não se admite a incidência 

de comissão de permanência, após a inadimplência, sendo permitida, 

tão-somente, em consonância com o que dispõe os artigos 5º, parágrafo 

único, e 58 do Decreto-lei n.º 413/69, a elevação dos juros remuneratórios 

em 1% ao ano, correção monetária e multa contratual. Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no Ag 1118790/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009)”. No caso dos 

autos, há previsão de juros remuneratórios, consoante se verifica da 

cláusula que trata dos encargos financeiros, alínea “b”, pág. 02 do Id 

8069394, Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de nº B40631023-6, de 

1,155% ao mês, calculados capitalizados diariamente, com base na taxa 

proporcional diária, exigíveis juntamente com as amortizações do principal, 

no vencimento e liquidação da dívida. Assim, ante a cobrança superior ao 

determinado pela jurisprudência, entendo que os juros remuneratórios 
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devem ser limitados em 12% ao ano, seja no período da normalidade, seja 

no período da inadimplência. Diante da exigência de juros superiores ao 

limite de 12% ao ano, no período da normalidade, considero 

descaracterizada a mora do requerente, devendo o requerido devolver os 

encargos moratórios cobrados. Nesse sentido: STJ. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À 

MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO 

NACIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA 

MORATÓRIA. REDUÇÃO DE 10% PARA 2%. DISTRIBUIÇÃO 

PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 21, CAPUT, 

DO CPC. SÚMULA 306/STJ. (...) 6. O abuso na exigência dos "encargos da 

normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios, descaracteriza a mora 

do devedor. (...). (AgRg nos Edcl no Recurso especial nº 1.010.332-PR – 

4ª Turma – Relator Min. Luis Felipe Salomão – Data do Julgamento: 

25/09/2012) Diante disso, determino que o requerido devolva os juros 

cobrados que superaram os 12% ao ano na Cédula de Crédito Rural 

Pignoratícia de n. B40631023-6, firmada entre as partes, bem como a 

devolver os encargos moratórios cobrados nesses contratos ante a 

descaracterização da mora. Da Capitalização dos Juros Estando hoje 

pacificada a capitalização dos juros nos termos da MP 2170-36/2001, não 

havendo se falar em ilegalidade da cobrança. Doutro lado, rebelam-se os 

também contra a forma de capitalização da dívida, sendo mais uma vez 

improcedente a sua argumentação, haja vista que, desde a vigência da MP 

1.963-17/2000, não é mais vedada a capitalização mensal de juros, 

conforme salienta a súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 

31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que 

expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 

973.827). Ainda neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 

22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela 

Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, 

tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos 

serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não 

pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos 

juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, julgado em 27/06/2012) Assim, temos duas condições para a 

validação da capitalização em periodicidade inferior ao ano: que tenha sido 

contratada após março de 2000; que tenha havido expressa previsão 

dessa incidência no contrato. Pois bem, verifica-se, na hipótese, que 

estava expresso nos contratos, firmados a partir de 2007, ou seja, na 

vigência da referida Medida Provisória, que a taxa de juros anual seria 

superior ao décuplo da taxa de juros prevista ao mês, o que, segundo a 

Súmula 541 do mesmo STJ já é suficiente a caracterizar a capitalização 

inferior a um ano, sendo desnecessária a explicitação textual do que já 

consta matematicamente expresso, verbis: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331). Súmula 539: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). Logo, a taxa de juros expressamente pactuada na 

cláusula que trata dos encargos financeiros, alínea “a”, Id 8069394, pág. 

02 da execução apensa, que indica que será capitalização diariamente, 

com base na taxa proporcional diária e exigíveis juntamente com as 

amortizações do principal, no vencimento e na liquidação da dívida, assim, 

por pressuposto está autorizada a capitalização dos juros. Destarte, aqui 

não merece revisão o contrato em debate, Cédula de Crédito Rural 

Pignoratícia de n. B40631023-6. - Do indexador CDI – CETIP Alegam os 

embargantes a cobrança ilegal e excessiva de juros, a correção monetária 

ilegal, a cobrança indevida de multas, taxas e tarifas e, por tudo, o 

desequilíbrio contratual. Apesar dos substanciosos argumentos dos 

embargantes, não vejo cobrança ilegal e excessiva de juros. Com efeito, 

conforme se observa da cópia da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de 

n. B40631023-6 acostada no Id 8069394, dos autos da execução, que 

trata especificamente dos encargos financeiros, restou ajustado o 

seguinte: “a) Encargos da inadimplência – calculados com base na taxa 

correspondente apura e divulgada pela CETIP S/A – Balcão Organizado de 

Ativos e Derivativos, acrescida de juros a taxa de 6,99% ao ano, 

correspondente a 0,55% ao mês, calculados e capitalizados diariamente, 

com base na taxa proporcional diária”. Quanto à cláusula que estabelece a 

aplicação da Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado 

pelo CETIP como parâmetro de reajuste nos contratos firmados, esta NÃO 

É PERMITIDA conforme súmula 176 do STJ. Tem-se que o CDI virou o 

indexador geral de contratos, pois embute inflação e juros remuneratório, 

logo, há cumulação de cobrança de juros remuneratórios, dentro da CDI – 

CETIP, somado aos juros remuneratórios cobrados ao mês, em cada 

parcela. Isso se pode perceber na análise do contrato ora questionado 

pelos embargantes, cláusula supracitada, agindo, dessa forma, cobrar 

juros excessivos dos embargantes. O Certificado de Depósito 

Interbancário, índice fornecido pela ANBID/CETIP e não pelo Banco Central, 

representa o custo médio da captação monetária entre os bancos, não se 

prestando, em nenhum momento, como índice de correção monetária, 

possuindo natureza eminentemente remuneratória. Gerando desta forma 

dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação. 

Confirmando isso, consta no laudo pericial, ID 17123392 – pág. 5: “A taxa 

média cobradas pelas intermediações entre os bancos pelos títulos diários 

se tornou um balizador para vários outros tipos de empréstimo de mercado 

financeiro. A CETIP é a responsável por fazer todo esse registro e é a 

única capaz de calcular a média. Por esse motivo, a Central é a 

responsável por divulgar a taxa para o restante do mercado”. E a 

jurisprudência neste sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – DESVIO DE FINALIDADE DO CRÉDITO RURAL – ARGUMENTO 

DESPIDO DE LASTRO PROBATÓRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE – CDI 

(CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) – NULIDADE – EXEGESE 

DA SÚMULA 176 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS 

– MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR 

DESPROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. É ônus do devedor a prova do desvio de finalidade do crédito rural; 

outrossim, é vedada a utilização de crédito rural para outras finalidades, e 

não o inverso, como pretendido pelos embargantes/apelantes, que 

pretendem a aplicação da legislação rural à cédula de crédito bancário. 2. 

A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a 

capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários 

celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, 

reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que 

expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros 

ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – AgRg no 

AgRg no AREsp 618.411/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 

26/05/2015, DJe 24/06/2015). 3. O CDI é o índice divulgado pela Central de 

Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua 

aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da 

Súmula 176/STJ, pois, o fator de correção é unilateralmente definido pelo 

CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros 

remuneratórios, ou com demais encargos moratórios. 4. Os juros 

moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública, que 

podem, portanto, ser revistas de ofício em qualquer grau de jurisdição.5. 

Ônus da sucumbência redistribuídos, nos termos do artigo 86, caput, do 

CPC. (TJMT – N.U 0000696-42.2009.8.11.0033, Ap 118546/2017, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)” (grifo nosso) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO – EMBARGOS 

DO DEVEDOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS – ENCARGOS MORATÓRIOS 

PELO ÍNDICE CDI-CETIP – INDEVIDO – DETERMINAÇÃO PELO ÍNDICE 

NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR INPC COM JUROS DE MORA DE 

1% E MULTA DE 2% - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

por meio do verbete Sumular n.º 176 de ser nula a clausula contratual que 

sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, de modo 
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que deve figurar a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

– INPC. 2. Da mesma forma é consolidado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça por meio do Verbete Sumular n.º 379, de que a 

aplicação dos juros moratórios deve perfazer o limite de 1% ao mês. 3. No 

que se refere à multa, o artigo 52, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96 estabelece que: 

“As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação”, de modo ser devido o percentual fixado de 2%, ao mês por 

mostrar-se dentro dos limites da normalidade contratual. (TJMT – N.U 

0003110-71.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/10/2018, Publicado no DJE 24/10/2018)” (grifo nosso) “APELAÇÃO – 

REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA 

DA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS CDIS/CETIP TANTO NO PERÍODO 

DE ADIMPLEMENTO COMO NO DE INADIMPLEMENTO – DESCABIMENTO – 

SÚMULA Nº 176 DO STJ – READEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE 

INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO 

INPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA 

– MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE 

NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

“QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. O 

Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que 

sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do 

que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. 4. Assim, ainda que 

tenha referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não 

se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI 

(Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice 

fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também 

remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como 

índice de correção monetária. 5. A nulidade das referidas cláusulas se 

confirmam, porquanto indevida a cobrança dos juros quando estipulado o 

indexador em questão. Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP 

não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a 

remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros 

remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o 

Magistrado singular. 6. Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de 

juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, 

ser adequada aos parâmetros legais. (...) 8. Assim, tem-se que, 

verificando inadmissível a incidência da remuneração acumulada dos 

CDIs/CETIP, com incidência a título de “correção monetária”, bem como 

abusiva a cobrança dos juros moratórios e remuneratórios, a prestação 

jurisdicional mais adequada ao caso concreto, é pela conservação parcial 

do negócio jurídico, adequando o indexador correto e os juros estipulados 

em excesso à taxa legal. 10. Logo, considerando que a correção 

monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos 

tais devem incidir o INPC que, por consequência, os juros remuneratórios 

firmados no contrato deixam de ser abusivos, razão pela qual o percentual 

contratado deve ser mantido”.(...) (TJMT – Ap 105858/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)” (grifo nosso) Constato a 

abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária 

e declaro sua nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de 

reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos 

firmados desde sua origem, bem como, nas repactuações/aditamentos. - 

Da descaracterização da mora Com relação à configuração da mora, o 

entendimento majoritário e recente do Superior Tribunal de Justiça adota a 

teoria de que a cobrança do crédito com acréscimos indevidos, no período 

de normalidade contratual, não tem o condão de constituir o devedor em 

mora. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 

INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O 

STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda 

repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média 

se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 

1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 

19.5.2010) 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade 

da taxa de juros remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório 

dos autos, razão pela qual a revisão da conclusão adotada esbarra no 

óbice descrito na Súmula 7/STJ. 3. "O reconhecimento da abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra 

Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009). 4. Agravo interno a 

que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 

18/09/2019) No caso dos autos, os encargos discutidos em Juízo para o 

período da normalidade contratual (juros remuneratórios) são irregulares, 

sendo indevida a cobrança desses valores, descaracterizando, portanto, 

a mora do devedor. Da Repetição de Indébito Registro que a repetição do 

indébito é consequência lógica da redefinição do débito operada a partir 

da revisão do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque 

reconhecida a cobrança de tarifas ou encargos abusivos, na prática, 

haverá repetição do indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento 

a maior. Assim entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. 

LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO 

IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE 

DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A 

REVISÃO JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro e sim na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Entretanto, ressalto, não negam os executados, ora 

embargantes, a relação jurídica existente entre as partes, limitando-se 

apenas a questionar a abusividade de algumas cláusulas, alegando 

onerosidade excessiva do contrato. Desse modo, tenho que os 

embargantes não podem eximir-se de pagar um título, simplesmente 

alegando a ausência de cláusulas exorbitantes, não lhe restando 

alternativa a não ser honrar a dívida. Portanto, diante de tais evidências, 

outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela parcial 

procedência do pleito. DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes “Embargos à Execução” 

promovidos por Walmer Kazuo Nakano e Nabuko Sonia Nakano em 

desfavor do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Centro Norte de Mato Grosso - SICREDI Centro Norte MT. Deve a Execução 

apensa (Feito nº 1017948.36.2017.811.0041), ter prosseguimento nos 

seus ulteriores termos, devendo observar os seguintes parâmetros: E 

para tanto, reviso a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº B40631023 -6 

firmada entre as partes, e determino o seguinte: 1. Determino que o 

requerido devolva os juros cobrados que superaram os 12% ao ano na 

Cédula de Crédito Rural Pignoratícia de n. B40631023-6, firmada entre as 

partes, bem como, deve devolver os encargos moratórios cobrados 

nesses contratos ante a descaracterização da mora. 2. Mantenho a 

capitalização diária, uma vez que efetivamente contratada. 3. Declaro a 

nulidade, do indexador CDI – CETIP, devendo ser aplicado o INPC como 

parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os 

negócios jurídicos firmados desde sua origem, bem como, nas 

repactuações/aditamentos. 4. Mantenho as demais cláusulas do contrato. 

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, 

devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples. Assim, a 

execução deve prosseguir apurando-se o débito nos parâmetros 

previstos nesta sentença. Condeno a Cooperativa requerida ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte 
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contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 o Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia 

da presente decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 

1017948.36.2017.811.0041), que deverá ter o devido prosseguimento. 

Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 20 de janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042958-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELTON SOUZA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1042958-14.2019.8.11.0041. Vistos etc. Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em 

face de Welton Souza Sampaio, no entanto, não comprovou corretamente 

a mora do requerido. O requerente foi intimado para emendar a inicial, 

consoante decisão de Id 24398116, visto que não comprovou a entrega da 

notificação ao requerido. No entanto o requerente apresenta manifestação 

nos autos ao Id 24678956, porém não cumpre com o determinado. Quando 

intimado ela segunda vez, através da decisão ao Id 24708828, não o fez, 

e não mais manifestou nos autos, consoante certidão de Id 28129320. 

Sobre a notificação pessoal do devedor fiduciário, é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e 

Apreensão, e, no caso dos autos, verifico que inexiste prova de que a 

notificação do devedor chegou ao seu destino, ou seja, o endereço 

constante no contrato, razão pela qual não pode ser atendida a exigência 

específica do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, qual seja a 

comprovação da mora. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o 

entendimento de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser 

comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita 

por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço 

do domicílio do devedor, constante do contrato, com espeque no 

Decreto-Lei 911/69. Assim, a notificação pessoal do devedor se 

integraliza depois de verificados seus requisitos, ou seja, a comprovação 

da efetiva comunicação a que pretendeu. Neste sentido: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. 1. A 

comprovação da mora é imprescindível para a ação de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, a teor da súm. 72 da Corte. 2. A 

evidência da expedição da carta registrada não é suficiente para a 

comprovação da mora. 3. Recurso Especial conhecido e provido.” (REsp 

n. 100.688-DF, 3ª Turma, STJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 

julgado em 27.10.1997, DJU de 09.12.1997, p. 64.685). “CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69, ART. 2º, § 

2º E 3º. MORA. NOTIFICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. INDISPENSABILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. 

PRECEDENTES DO TRIBUNAL E DA SUPREMA CORTE. RECURSO 

PROVIDO. I – Nos termos do enunciado da Sum. 72/STJ, a comprovação 

da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente. Tem-se por imprescindível, por outro lado, a 

prova de que a notificação expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos 

tenha sido entregue ao devedor. II – O escopo da lei (art. 2º, § 2º e 3º do 

DL 911/69), ao exigir a comprovação documental da mora para o 

aforamento da busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o 

alienante venha a ser surpreendido com a subtração repentina dos bens 

dado em garantia sem, antes, inequivocamente cientificado, ter 

oportunidade de, desejando, saldar a dívida” (REsp n. 109.278-RS, 4ª 

Turma, STJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 24.06.1998, 

DJU de 21.09.1998, p. 170) Portanto, considero que a comprovação da 

constituição da mora, exigida pelo Decreto-Lei n. 911/69, não está 

demonstrada, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto 

processual da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC. Em consequência, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTA A 

LIDE sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único 

e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas 

remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. 

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos, imediatamente, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. MJ/Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1017799-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017799-06.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diante da petição do 

executado com comprovante de pagamento junto aos ID’s 24789233 a 

24789235, da concordância do exequente junto ao ID 24977750, constato 

o cumprimento integral da obrigação pelo executado, e, assim, julgo e 

declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do 

CPC. Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelo executado. 

Expeça-se alvará judicial do valor depositado em juízo, e suas devidas 

correções, ao patrono da exequente, consoante as informações de ID 

24977750, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028644-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGUES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1028644-97.2018.8.11.0041. Vistos etc. Márcio Rodrigues 
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Ribeiro ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Repetição de 

Indébito e Indenização Por Dano Moral em face de Banco BMG S/A. 

Afirmou o requerente que é pessoa humilde, servidor público municipal, 

exercendo função de auxiliar municipal de nível fundamental. Que em 

novembro/2011, foi procurado por funcionários do banco requerido, em 

seu local de trabalho, tendo-lhe sido disponibilizado empréstimo 

consignado e que o pagamento deste valor deveria ser realizado de forma 

parcelada com descontos direto na folha de pagamento cujos pagamentos 

resultariam no adimplemento do empréstimo contraído. Tendo o autor 

concordado com a proposta, comprometeu-se o banco requerido em 

enviar, posteriormente, por meio postal, cópia do contrato. Explicou que no 

dia 08/11/2011, o requerente teve creditado em sua conta corrente do 

Banco do Brasil via TED - o valor de R$ 752,40 (setecentos e cinquenta e 

dois reais e quarenta centavos) supostamente do contrato firmado. Que 

tendo estranhado os descontos em sua folha de pagamento, passado o 

prazo de 36 meses, que afirmou ser o prazo que ajustou para o 

pagamento do “empréstimo”, entrou em contato com o banco requerido, 

pedindo esclarecimentos, ao que lhe foi informado que havia adquirido 

cartão de crédito com reserva de margem consignável. Afirmou que 

solicitou o envio de cópia do contrato em sua residência; todavia, não lhe 

foi enviado. Esclareceu que após adquirir maiores informações pôde 

constatar que, não tratava-se de empréstimo consignado conforme 

supostamente fora informado no momento da contratação, mas sim uma 

retirada em dinheiro no valor de R$ 752,40 - cartão de crédito com reserva 

de margem consignável – RMC, e os valores que achava que eram de 

parcelas, na verdade era o mínimo da fatura do cartão de crédito. Afirmou 

que já pagou 81 parcelas, no valor de R$ 46,35 e ainda consta débito 

original em aberto, arguindo assim a onerosidade excessiva do contrato. 

Defendeu que nunca recebeu cartão de crédito do banco requerido, 

pedindo reconhecimento da abusividade, questionando suposta prática 

abusiva, pede assim o ressarcimento por suposto dano moral sofrido. 

Postulou pelo deferimento da gratuidade da justiça e da inversão do ônus 

da prova, requerendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 

Pediu ainda a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a 

suspensão dos descontos a título de cartão de crédito consignado de sua 

folha de pagamento, que fosse determinado ao banco que se abstivesse 

de inserir a dívida no cadastro de proteção ao crédito, a exibição do 

contrato original firmado e extratos mensais das faturas do cartão, 

comprovante de entrega e recebimento do cartão e informe o saldo 

devedor atual. Defendeu a relação de consumo, a onerosidade excessiva 

do contrato, o ressarcimento pelos danos morais sofridos, ao final, 

pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 15.170,86 (quinze 

mil cento e setenta reais e oitenta e seis centavos). A inicial veio instruída 

com documentos. Pela decisão contida no Id 15152758 o juízo deferiu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, 

indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a citação do 

requerido. Regularmente citado, o banco requerido apresentou defesa, Id 

17026382. Em sua defesa esclarece que o autor celebrou com Contrato 

de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o Cartão de Crédito e 

Débito BMG Card de número 5313.0411.3790.9011, argumentando que a 

modalidade de contratação foi amplamente explicada, tratando-se de 

desconto de saque no cartão de crédito. Aduziu que na forma contratada, 

existem cláusulas no contrato que estabelecem expressamente os 

descontos da parcela mínima no contracheque do autor. Defendeu a 

validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do 

contrato, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano, 

pleiteando ao final a improcedência total da ação. Acostou documentos, 

dentre eles planilha de evolução do débito do cartão de crédito, bem como, 

as faturas do cartão de crédito. Devidamente intimado o requerente para 

manifestar-se acerca da contestação, compareceu na petição contida no 

Id 19967083, apresentando impugnação. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, decisão de Id 

24328335, ambos pediram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação 

Indenizatória C/C Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos e Revisão 

de Contrato de Empréstimo movida por Márcio Rodrigues Ribeiro em face 

de Banco BMG S/A. Pretende o requerente com a presente ação declarar 

a nulidade do contrato firmado com o banco requerido, uma vez que 

acreditava ser de empréstimo consignado, tendo ao final ressarcimento 

pelos danos morais que alega ter sofrido. Incide à hipótese vertente a 

regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de Processo Civil, o que 

impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de matéria 

exclusivamente de direito. Inexistindo preliminares, passo à análise do 

mérito da presente ação. - Da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor Conforme já determinado pelo Juízo em decisão proferida no 

Id 15152758, tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários. E de consequência, a inversão do ônus da prova. Da 

declaração genérica de cláusulas abusivas nos contratos firmados entre 

as partes O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do 

direito romano sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do 

julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe 

de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. DO MÉRITO Inicialmente, verifico que as partes 

celebraram Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu o 

Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0411.3790.9011. 

Entretanto, destaco que trata-se a hipótese em estudo de contrato de 

empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o 

pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento 

do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Em que pese 

a previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de 

valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 

13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, no 

presente caso, verifica-se que o autor não teve informações suficientes 

sobre a sistemática de funcionamento do contrato firmado. Constitui direito 

básico do consumidor, nos termos dos incisos III e V do art. 6º do CDC, “a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem” e “a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. Da mesma 

forma, o art. 52 do código consumerista determina que o fornecedor 

deverá informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a 

soma total a pagar, os casos de serviços que envolvam crédito ou 

financiamento, confira-se: Art. 52. No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento 

ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. § 1° As 

multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu 

termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. 

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 

ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais 

acréscimos. Da narrativa e provas acostadas aos autos, tenho que não 

foi possível à parte autora quando da contratação, vislumbrar de forma 

clara, o valor e quantidade de parcelas a serem consignadas, o termo final 

da quitação da dívida, ou se o valor do pagamento mínimo da fatura do 

cartão de crédito seria suficiente quitar o financiamento. Diante disso, o 

que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida 

impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o 

valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, 

projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra 

extremamente oneroso à parte autora, consumidora. Assim, coerente o 

pedido do autor e consequentemente seu deferimento. Considerando que 

o requerente, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance 

modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com 

juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, 

como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz 

de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do 

cartão de crédito. Resta evidente que a vontade do requerente era a de 

celebrar apenas contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas 

pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da 

importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito. Bem 

ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de 

que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de 
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saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão 

plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, 

ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) 

realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, 

como confessadamente o fez. O único elemento a apontar que o referido 

valor, creditado na conta corrente do autor, tratava-se de saque de cartão 

de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio 

banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao 

longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pelo 

autor para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para 

compras. Em situações semelhantes os tribunais pátrios, assim se 

posicionaram: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL E 

INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. 

EMPRÉSTIMO ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO, MEDIANTE DESCONTO EM VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, 

DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. ADEQUADA PRESTADA PELO 

BANCO RÉU. SENTENÇA CONDENANDO OS RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 

3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IRRESIGNAÇÃO. APELO AUTORAL ENSEJANDO A REFORMA OU 

REDUÇÃO IMPORTE INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE FRENTE AO 

CONSUMIDOR É OBJETIVA, CONFORME O ART. 14, DO CDC/2015. PARTE 

RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE 

SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ENUNCIADO Nº 116, DO AVISO 

Nº 55, DO E.TJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO AO QUAL SE DÁ 

PROVIMENTO. (Apelação Cível nº 0477896- 61.2014.8.19.0001 - Des(a). 

FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 

05/07/2017 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA LEI 

8.078/90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. 

CONSUMIDOR QUE IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM JUROS MAIS BAIXOS, ADERIU A 

NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA 

PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO- VALOR MÍNIMO 

DO CARTÃO QUE ERA DESCONTADO TODO MÊS DA FOLHA DE 

PAGAMENTO DO AUTOR, GERANDO O CRESCIMENTO DESENFREADO DA 

DÍVIDA. CONDUTA ABUSIVA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE BURLAR O 

LIMITE ESTABELECIDO PARA MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO AO 

DEVER INFORMACIONAL. AJUSTE DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O 

CONTRATO MANTENDO-SE O VALOR CONSIGNADO EM FOLHA ATÉ A 

QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA, APLICANDOSE NA APURAÇÃO DO SALDO 

DEVEDOR OU CREDOR A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA 

NEGÓCIO JURÍDICO DO GÊNERO, COMPENSANDO-SE OS VALORES 

PAGOS A TÍTULO DE ENCARGOS, QUE SE ENTENDEU INDEVIDOS, EM 

DOBRO. FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO 

VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. (Apelação Cível nº 0006945-28.2010.8.19.0202 - DES. MYRIAM 

MEDEIROS - Julgamento: 20/03/2014 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL 

CONSUMIDOR) EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1. 

Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte 

requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque 

com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros 

de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. 

Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por 

meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária 

("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do 

mutuário. Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de 

inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores 

indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1007788-05.2017.8.26.0438; 

Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; 

Data de Registro: 13/06/2018) Bem ainda, tenho que o banco requerido 

não se desincumbiu do ônus de comprovar quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante norma 

insculpida no art. 373, inciso II. Desta forma, merece procedência o pedido 

da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito 

para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, 

para servidor público. No tocante ao pedido de revisão do contrato, passo 

a verificar a cláusula que trata dos juros remuneratórios. Dos juros 

remuneratórios É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser 

feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente 

quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no 

prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada 

vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do 

saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as 

empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas a 

instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto 

aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Com esse 

entendimento, é certo que as instituições financeiras são autorizadas a 

cobrarem juros remuneratórios acima de 12% ao ano, visto que inaplicável 

a Lei de Usura (Decreto 22.626/33) a estas instituições, porém, a 

cobrança deste encargo não poderá ser abusiva, fora dos padrões de 

mercado. O Supremo Tribunal Federal, manifestado por meio da Súmula 

596, que tal limitação não se aplica às instituições financeiras e, no mesmo 

sentido entende o Superior Tribunal de Justiça. Em exame aos documentos 

acostados pelo banco, verifica-se expressa previsão de encargos, 

consoante cópia da fatura, acostada no Id 17026389,que incidiram na 

média de 4,90% ao mês. De outro modo, cumpre salientar o fato de que o 

Banco Central não possui tabela referente a cartão de crédito, razão pela 

qual deve ser utilizada como paradigma a taxa média de crédito pessoal, 

tendo em vista ser a operação menos onerosa à parte devedora. O 

contrato ora em discussão de cartão de crédito firmado entre o autor e o 

banco requerido, Contrato de Uso de Cartão de Crédito, pelo qual recebeu 

o Cartão de Crédito e Débito BMG Card de número 5313.0411.3790.9011. 

Consoante se verifica das faturas acostadas pelo banco requerido, que 

demonstrou-se a incidência da seguinte taxa de juros: média de 4,90% ao 

mês. Tenho que o valor incidente não é superior à média praticada no 

mercado. Ressalto que, a taxa média é utilizada como parâmetro e não 

como regra de limite, sendo que, os juros incidentes no contrato firmado 

entre as partes, de cartão de crédito, não destoam da média praticada 

pelo mercado, não caracterizando a abusividade. Conclui-se que os juros 

praticados pelo Banco requerido no contrato de cartão de crédito estão 

dentro da taxa média apurada pelo Banco Central referente a modalidade 

contratada devendo por isso ser mantida. Assim, mantenho os juros 

remuneratórios do contrato firmado entre as partes, referente ao cartão 

de crédito de titularidade do autor, de nº 5313.0411.3790.9011, em 4,90% 

ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os 

meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre 

dezembro/2011 até os dias atuais. Da repetição de indébito Diante das 

abusividades encontradas no contrato de cartão de crédito de n. 

5313.0411.3790.9011, a repetição é cabível, na forma simples, ainda que 

não haja prova, nos autos, de que os pagamentos a maior tenham sido 

feitos por erro. Com efeito, caracterizando-se o pagamento indevido como 

uma das formas de enriquecimento sem causa, é cabível a devolução dos 

valores pagos a maior, como meio de reequilibrar a situação patrimonial 

das partes, injustamente alterada pela abusividade do contrato. Repiso, 

entretanto, que a repetição dar-se-á na forma simples. O STF já sumulou a 

matéria, quando da edição do verbete 159, que assenta: “cobrança 

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531, do 

Código Civil”. No caso em tela, tenho que não se pode imputar má-fé à 

cobrança realizada pela parte adversária, porquanto a incidência dos 

encargos fulcrou-se em dispositivos contratuais, envolvendo, por 

conseguinte, tema controvertido. Registro que a repetição do indébito é 

consequência lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão 

do contrato. Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os 

juros e afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do 

indébito, caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim 

entende a jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA 

REVISÃO. A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA 

DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA 

EM NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO 

JUDICIAL DE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A 

LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM 

FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A 
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CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Compulsando os autos 

observo que as faturas questionadas pelo requerente, teve valores 

descontados de seu contracheque, na verdade não foram pagas 

integralmente, mas tão somente, o pagamento mínimo foi realizado. Assim, 

não restou configurada a cobrança indevida. Eventualmente, 

comprovados pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à 

repetição do que foi pago, mas não em dobro e sim na forma simples. 

Antes, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. Dos danos morais No tocante ao pedido do autor para 

ressarcimento dos danos morais sofridos, tenho que não merece 

acolhimento. No que tange à pretensão da requerente em ser ressarcido 

por perdas e danos, totalmente descabida, uma vez que para a 

caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos 

direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da 

personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então 

o dano moral viola a própria dignidade humana. Não constatei, a partir da 

narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da 

requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a 

requerente ter tido dissabores, não se caracteriza dano moral algum, 

posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a 

prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), 

quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não 

ocorreu, no presente caso. Observo que dos elementos trazidos pela 

parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano 

moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em 

indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores 

do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização. 

Também, não ficou comprovado qualquer dano material à requerente, 

como narra em sua exordial, nem mesmo no decorrer do processo. Neste 

sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. ÔNUS 

DA PROVA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 

EXIGIBILIDADE SUSPENSA. 1. O ônus da prova cabe ao autor quanto aos 

fatos que embasam a sua pretensão (CPC, art. 333, I). A ausência de 

comprovação acerca dos alegados prejuízos financeiros implica no 

indeferimento do pedido de indenização por danos materiais. 2. Ainda que 

a parte venha a litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, impõe-se a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade fica suspensa enquanto o beneficiário não apresentar 

condições de suportar os honorários sem prejuízo do seu sustento ou da 

família, o que ocorre pelo prazo de cinco anos (Lei 1.060/50, art. 12). 3. 

Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n. 601871, 

20060110625609APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3ª Turma 

Cível, julgado em 05/07/2012, DJ 11/07/2012 p. 92) DISPOSITIVO Em face 

do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação que Márcio Rodrigues Ribeiro em face de 

Banco BMG S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Assim, no que tange 

ao cartão de crédito de nº 5313.0411.3790.9011, determino a conversão 

da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de 

crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público. 

No tocante ao pedido de revisão: 1. Mantenho os juros remuneratórios do 

contrato firmado entre as partes, referente ao cartão de crédito de 

titularidade do autor, de nº 5313.0411.3790.9011, em 4,90% ao mês, 

portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses 

discutidos nesta ação, do período compreendido entre dezembro/2011 até 

os dias atuais. Assim, fixo o referido percentual de juros remuneratórios 

do contrato, em 4,90% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão. Julgo improcedente o pedido de ressarcimento 

por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo 

os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no 

artigo 85 do CPC. Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica 

suspensa, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe 

foram concedidos na decisão de Id 15152758. Custas processuais, “pro 

rata’. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 20 de 

janeiro de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado 

ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 

RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1019991-77.2016.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 41.988,79 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 EXECUTADA: Nome: KARINA OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - ME Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA 

COSTA, 1414, - DE 1126 A 1970 - LADO PAR, JARDIM KENNEDY, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78065-000 FINALIDADE: Citação do executado, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 

executiva que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária, juros e consectários legais, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: O Exequente é credor da Executada da 

importância de R$ 40.787,12 (quarenta mil setecentos e oitenta e sete 

reais e doze centavos), representada pela Nota Promissória no valor de 

R$ 59.050,20 (cinquenta e nove mil cinquenta reais e vinte centavos), e 

pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (n° 

530/31655, C/C n° 272688-2, agência 417), celebrado em data de 

08.03.2016 onde a executada confessou dever ao exequente a 

importância de R$ 37.463,88 (trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e 

três reais e oitenta e oito centavos), este valor para ser restituído em 60 

parcelas mensais no valor de R$ 984,17 (novecentos e oitenta e quatro 

reais e dezessete centavos), sendo a primeira parcela com o vencimento 

em 03.05.2016 e as demais em igual dia dos meses subsequentes. O 

pagamento da parcela de acordo com a cláusula 2.ª do contrato é 

mediante débito na conta corrente n° 272688-2 que a executada mantém 

junto à agência 417 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi 

possível realizar o débito da parcela vencida em 03.07.2016 face à 

inexistência de saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de 

todo o débito, conforme cláusula 4ª do referido contrato, ante a 

impossibilidade de recebimento dos referidos valores ensejou-se a 

propositura da presente ação DESPACHO/ DECISÃO: Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão do Sr. Oficial de justiça junto ao Id 16101348, bem como as 

consultas de endereços realizadas junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, 

defiro o pedido de Id 22908848. Cite-se a executada por edital, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias. 
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Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. ADVERTÊNCIA:O executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de 

embargos, o qual poderá ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir de expirado o prazo do presente Edital, sendo que em 

caso de revelia ser-lhe-á nomeado curador especial em sua defesa. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MERLY HEIDELIND KIM 

SGUAREZI, digitei. CUIABÁ, 13 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1057698-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1057698-74.2019.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Licenças Premio, ajuizada por José Carlos de Brito, 

representado por Leodita de Arruda Moraes, da Prefeitura do Municipio de 

Cuiabá (sic). Analisando os autos, verifico que a presente ação foi 

distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição 

inicial está endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da 

petição inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade 

daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura 

da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º 

Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se 

certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a 

evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição 

inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando 

qualquer item do cadastro do processo é preenchido de forma 

equivocada, os autos são encaminhados pelo sistema a Juízo 

incompetente, diverso daquele que foi indicado no endereçamento da 

petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência 

funcional, material, territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no 

cadastro do processo e não da intenção do requerente que, inclusive, 

dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não se pode olvidar que a 

competência é pressuposto processual subjetivo positivo e, assim, o 

desenvolvimento regular do processo está diretamente relacionado à 

competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso concreto. É 

importante consignar, também, que a redistribuição do processo ao outro 

Juízo é medida que pode ser mais demorada e prejudicial à parte do que 

um novo ajuizamento – desta vez com o preenchimento correto do 

cadastro. Não raras vezes deparamos com situações no sistema 

eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra questão relevante a 

ser considerada é que a correção do cadastro e a redistribuição do 

processo não acarretam a sua baixa no estoque deste Juízo, pois não se 

trata de andamento que registra a prolação de sentença. Esta situação 

traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça: “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados”. 

Em suma, este Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar 

o feito e, considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a 

ausência de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do 

processo, a sua extinção sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, ressalvado ao requerente a 

possibilidade de postular seu direito perante o Juízo competente. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059192-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. M. P. (REQUERENTE)

GEISY ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059192-71.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA EDUARDA ROSA MARQUES PAIVA REQUERIDO: 

PREFEITURA DE CUIABÁ Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais, ajuizada por Maria Eduarda Rosa Marques Paiva, infante 

representada pela sua genitora Geisy Rosa dos Santos, em desfavor do 

Município de Cuiabá. Analisando os autos, verifico que a presente ação foi 

distribuída, equivocadamente, para este Juízo, inclusive, a própria petição 

inicial está endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da 

petição inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade 

daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura 

da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º 

Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se 

certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a 

evitar a multiplicidade de cadastros.” (...). “Art. 40. A distribuição da 
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petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando 

qualquer item do cadastro do processo é preenchido de forma 

equivocada, os autos são encaminhados pelo sistema a Juízo 

incompetente, diverso daquele que foi indicado no endereçamento da 

petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência 

funcional, material, territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no 

cadastro do processo e não da intenção do requerente que, inclusive, 

dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não se pode olvidar que a 

competência é pressuposto processual subjetivo positivo e, assim, o 

desenvolvimento regular do processo está diretamente relacionado à 

competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso concreto. É 

importante consignar, também, que a redistribuição do processo ao outro 

Juízo é medida que pode ser mais demorada e prejudicial à parte do que 

um novo ajuizamento – desta vez com o preenchimento correto do 

cadastro. Não raras vezes são constatadas situações no sistema 

eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra questão relevante a 

ser considerada é que a correção do cadastro e a redistribuição do 

processo não acarretam a sua baixa no estoque deste Juízo, pois não se 

trata de andamento que registra a prolação de sentença. Esta situação 

traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça: “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados”. 

Em suma, este Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar 

o feito e, considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a 

ausência de pressuposto valido e regular de desenvolvimento do 

processo, a sua extinção sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, ressalvado à requerente a 

possibilidade de postular seu direito perante o Juízo competente. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Dezembro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059978-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. T. P. C. D. E. D. M. G. -. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059978-18.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALMERY MAGALHÃES DE OLIVEIRA TEIXEIRA REQUERIDO: 

SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SINPOL/MT Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Moraes, ajuizada por Almery Magalhães de Oliveira Teixeira, em 

desfavor do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato 

Grosso - SINPOL/MT. Analisando os autos, verifico que a presente ação 

foi distribuída, equivocadamente, para este Juízo, inclusive, a própria 

petição inicial está endereçada à Vara Cível desta Comarca de Cuiabá. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...). “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes são constatadas 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto valido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado à requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2019. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001596-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1001596-14.2017.8.11.0005 AUTOR(A): ADUNEMAT - 

ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO W Vistos. Ante o teor da decisão exarada nos autos do Conflito 

de Competência nº 1017605-95.2019.8.11.0000 (Id nº 26946258), 

REMETAM-SE os presentes autos ao Juízo Suscitado, qual seja, a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Diamantino. Cumpra-se. Cuiabá, 05 de Dezembro de 

2019. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1057471-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

JULIANA NOGUEIRA OAB - MT25578-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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NILSON DA COSTA E FARIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1057471-84.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Banco 

Inter S/A em desfavor do Ministerio Público do Estado de Mato Grosso e de 

Nilson da Costa e Faria. O embargante mencionou, na inicial, a distribuição 

por dependência aos autos n.º 2310-14.2016.8.11.0041, onde foi 

determinada a constrição que pretende seja declarada nula. Ocorre que a 

ação principal tramita de forma virtual, entretanto, no sistema Apolo 

Eletrônico, que não se interliga ao Pje. A Resolução n.º 03/2018-TP/TJMT 

estabelece em seu art. 13, que “as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data(...)”. O 

mesmo se aplica ao caso dos processos que tramitam em meio eletrônico, 

seja no Projudi ou no Apolo Eletronico. Desta forma, estes embargos 

devem ser redistribuídos no Sistema Apolo Eletrônico, por dependência a 

ação civil de improbidade administrativa n.º 2310-14.2016.8.11.0041, 

código 1081596. É importante consignar, também, a impossibilidade de 

determinar apenas a redistribuição dos autos, pois, conforme já 

consignado, ambos os sistemas – Pje e Apolo Eletrônico – não são 

compatíveis entre si, tampouco interligados. Diante do exposto e com 

fundamento no art. 13, §2º, da Resolução n.º 03/2018-TP/TJMT, extingo o 

processo e determino o seu arquivamento, devendo o embargante 

providenciar a distribuição da ação por meio do sistema Apolo Eletrônico. 

As custas recolhidas deverão ser utilizadas na ação a ser distribuída. 

Intime-se e não havendo pendencias, arquive-se, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 

de dezembro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059106-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059106-03.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatoria de Auto de Infração de Transito 

c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar, 

ajuizada por Heitor Divino de Oliveira em desfavor do Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT. Analisando os autos, 

verifico que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em 

seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2019. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059359-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIMAR BATISTA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059359-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALZIMAR BATISTA REZENDE REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança - 

URV ajuizada por Alzimar Batista Rezende, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso. Analisando os autos, verifico que a presente ação foi 

distribuída, equivocadamente, para este Juízo, inclusive, a própria petição 

inicial está endereçada para o Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da 

petição inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade 

daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura 

da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º 

Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se 

certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a 

evitar a multiplicidade de cadastros.” (...). “Art. 40. A distribuição da 

petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando 

qualquer item do cadastro do processo é preenchido de forma 

equivocada, os autos são encaminhados pelo sistema a Juízo 

incompetente, diverso daquele que foi indicado no endereçamento da 

petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência 

funcional, material, territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no 

cadastro do processo e não da intenção do requerente que, inclusive, 
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dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não se pode olvidar que a 

competência é pressuposto processual subjetivo positivo e, assim, o 

desenvolvimento regular do processo está diretamente relacionado à 

competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso concreto. É 

importante consignar, também, que a redistribuição do processo ao outro 

Juízo é medida que pode ser mais demorada e prejudicial à parte do que 

um novo ajuizamento – desta vez com o preenchimento correto do 

cadastro. Não raras vezes são constatadas situações no sistema 

eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra questão relevante a 

ser considerada é que a correção do cadastro e a redistribuição do 

processo não acarretam a sua baixa no estoque deste Juízo, pois não se 

trata de andamento que registra a prolação de sentença. Esta situação 

traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça: “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados”. 

Em suma, este Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar 

o feito e, considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a 

ausência de pressuposto valido e regular de desenvolvimento do 

processo, a sua extinção sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, ressalvado à requerente a 

possibilidade de postular seu direito perante o Juízo competente. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 16 de Dezembro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059309-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARENTE CHERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) 

(REQUERIDO)

Exmo. Sr. Wilton Coelho Pereira Secretário Municipal de Assistência Social 

e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059309-62.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinaria de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Alexandre Parente Cherin, em desfavor 

de Wilton Coelho Pereira e do Presidente da Comissão Organizadora do 

Concurso do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Analisando 

os autos, verifico que a presente ação foi distribuída equivocadamente 

para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP 

n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, 

em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059361-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059361-58.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por Luiz Henrique de 

Lima Alves, em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 
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relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2019. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1059564-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA OAB - RJ225307 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1059564-20.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: SERRA DA BORDA MINERAÇÃO E METALURGIA S.A. 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Serra da Borda 

Mineração e Metalurgia S.A., em desfavor do Estado de Mato Grosso. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída, 

equivocadamente, para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...). “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes são constatadas 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto valido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado à requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2019. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DA CRUZ COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO OAB - MT5073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 

- CMDCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1000623-43.2020.8.11.0041 REQUERENTE: CONCEICAO 

APARECIDA DA CRUZ COSTA REQUERIDO: CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA W Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por Conceição Aparecida da Cruz Costa em face da Comissão 

Especial Eleitoral do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos 

Tutelares do Município de Cuiabá. Com a petição inicial, foram juntados 

diversos documentos e os autos vieram automaticamente conclusos para 

análise. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, 

muito embora a petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara 

Especializada da Fazenda Pública, a demanda foi equivocadamente 

distribuída a esta Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o arquivamento da presente ação é 

medida que se impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição 

para cadastramento do feito é das próprias partes, através de seus 

patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e 

assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo 

competente. Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 

26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2186 de 2237



nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial que, a presente ação é de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do 

feito neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o 

fenômeno da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter 

proposto nova demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude 

[nova propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 

determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo redistribuídos, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

08 de Janeiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000485-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CELIO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS OAB - MT7520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

União Federal/Justiça Federal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1000485-76.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação Reparatoria de Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Divino Celio Carneiro, em desfavor da União Federal. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. A 

Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição 

inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele 

que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da 

ação é obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento 

dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro 

dos assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014587-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO PERLIN OAB - MT0017040A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. E. P. C. E. -. E. (EXECUTADO)

G. L. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT11094-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1014587-11.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Proceda-se a conversão do feito para cumprimento de 

sentença. Intime-se a requerida, por meio de seu advogado, via DJE para, 

no prazo de quinze (15) dias, pagar o valor total do débito de 

R$240.657,36 (duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e sete 

reais e trinta e seis centavos), sob pena de incidência de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o referido valor e honorários, além da expedição de 

mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 e §§, do CPC. 

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e façam os 

autos conclusos, para análise dos demais pedidos do requerente. 

Intime-se o representante do Ministério Público para que manifeste, no 

prazo de quinze (15) dias, acerca da transferência do sigilo bancário e 

fiscal das requeridas, conforme decisão proferida no id. 7242217 e 

informações juntadas no id. 9918049. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de janeiro 

de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007268-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIND DOS TRAB NAS EMPRESAS DE C,TEL E SERV POSTAIS MT 
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(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte autora para, manifestar-se no feito, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 9 de janeiro de 2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene 

Rodrigues Machado Gimenez Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1023704-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (RÉU)

ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA (RÉU)

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO (RÉU)

PEDRO JAMIL NADAF (RÉU)

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

MARCEL SOUZA DE CURSI (RÉU)

VALDIR AGOSTINHO PIRAN (RÉU)

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO (RÉU)

ALAN AYOUB MALOUF (RÉU)

FILINTO MULLER (RÉU)

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA CATHERINE TRECHAUD OAB - MT12958-O (ADVOGADO(A))

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

MARCELA SILVA ABDALLA OAB - MT22712/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO OAB - MT6605-O (ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES PINHEIRO OAB - MT0015431A-A 

(ADVOGADO(A))

HUENDEL ROLIM WENDER OAB - MT10858-O (ADVOGADO(A))

CINDY SCHOSSLER TOYAMA OAB - MT22104/O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT3934-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO OAB - MT6027-O (ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALLIANZ SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANE NIMI MORDINI OAB - SP320921 (ADVOGADO(A))

Estado de Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1023704-26.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Atenda-se como requerido pelo representante do Ministério 

Público, na petição juntada no id. 26832377. Indefiro o pedido do requerido 

Levi Machado de Oliveira (id. 27385460), uma vez que a regularização do 

processo de indenização securitária, com a apresentação dos 

documentos pertinentes à seguradora, pode e deve ser feito diretamente 

pelo requerido, sem a intervenção deste Juízo. Faço consignar, ainda, que 

ao proceder à juntada de documentos no processo eletrônico, o arquivo 

deve ser devidamente identificado, conforme estabelece o art. 32, da 

Resolução n.º 03/2018-TP, sob pena de desentranhamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1024769-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CRISTIANO GUERINO VOLPATO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT16068-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO TERRA CYRINEU OAB - MT16169-O (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE TERRA CYRINEU OAB - MT20416/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte REQUERIDA para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação. Cuiabá - MT, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006138-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTONIO MANJABOSCO (RÉU)

VANDER FERNANDES (RÉU)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR OAB - MT9839-O 

(ADVOGADO(A))

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO(A))

MARCOS GUERRA COSTA OAB - AL5998 (ADVOGADO(A))

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT15436-O (ADVOGADO(A))

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1006138-64.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

VANDER FERNANDES, MAURO ANTONIO MANJABOSCO, INSTITUTO 

PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE K. Vistos. 1. Relatório: 

Trata-se de Ação Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa c/c 

Ressarcimento de Danos do Erário ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Vander Fernandes, Mauro Antônio 

Manjabosco e Instituto Pernambucano de Assistência à Saúde – IPAS, 

todos qualificados. Sustenta o autor que os requeridos praticaram 

condutas ímprobas que causaram prejuízos ao erário e atentaram contra 

os princípios da administração pública, pelo que requer a aplicação das 

sanções do artigo 12, da Lei nº 8.429/92. Em 29.03.2017 foi proferida 

decisão que deferiu o pedido do autor de indisponibilidade de bens dos 

requeridos. Na mesma ocasião, foi determinada a notificação dos 

requeridos para apresentarem manifestação na forma do art. 17, § 7º da 

Lei nº 8.429/1992 (Id. 5806789). Notificados, os requeridos apresentaram 

suas respectivas manifestações iniciais (Ids. 7156389, 6762166 e 

9765983). O Estado de Mato Grosso manifestou interesse em integrar a 

lide no polo passivo (Id. 6819514), o que já foi deferido (Id. 8205272). Os 

requeridos formularam pretensão de reconsideração da indisponibilidade 

de bens, o que foi indeferido por este Juízo (Id. 9615361). O requerido 

Mauro Antônio apresentou novo pedido de reconsideração acerca da 

medida cautelatória (Id. 11020918). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. 2.1. Preliminar. Em suas respectivas 
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manifestações, os requeridos Mauro Antônio e Vander Fernandes anotam, 

preliminarmente, que apesar do autor ter mencionado que a inicial estava 

acompanhada de 56 arquivos em PDF, lhes consta como acessível apenas 

um único documento. A esse respeito, verifica-se que, de fato, boa parte 

dos arquivos que acompanham a exordial foram juntados em sigilo. Desse 

modo, este Juízo procederá às alterações pertinentes junto ao sistema 

processual, a fim de que todos os documentos tornem-se 

acessíveis/visíveis aos procuradores das partes. Os requeridos acima 

indicados apresentaram, ainda, igualmente, a preliminar de inépcia da 

inicial, ao argumento de que o autor não apontou o elemento subjetivo da 

conduta, dolo ou culpa. Contudo, não lhes assiste razão. Isso porque, 

segundo consta na inicial, o autor afirma que, “obteve documentações da 

Secretaria de Estado de Saúde, os quais revelaram que, por terem agido 

fora dos limites legais, tanto comissiva como omissivamente”, os 

requeridos, na condição de servidores públicos, possibilitaram que o 

erário sofresse prejuízo. A narrativa se segue apontando as condutas 

dos requeridos Mauro Antônio e Vander Fernandes que ocupavam, 

respectivamente, os cargos de Presidente da “Comissão Permanente de 

Contratos de Gestão” e “Secretário de Estado de Saúde”. Com efeito, a 

preliminar manifestada pelos requeridos não comporta deferimento, pois 

há o apontamento suficiente das condutas que teriam sido por eles 

praticadas, de modo que, a aferição da comprovação ou não do elemento 

subjetivo, dolo ou culpa, deve ser reservada à fase de julgamento, como 

se passa a expor nas razões adiante que justificam o recebimento da 

inicial. 2.2. Fundamentação: Imputação e Juízo de Admissibilidade da 

Petição Inicial. O art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade 

Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao recebimento da 

petição inicial em ações de improbidade administrativa, a exemplo do 

previsto pelo art. 514 do CPP [crimes funcionais] e pela Lei n.º 8.038/90 

[crimes de competência originária], verbis: “Art. 17. A ação principal, que 

terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

cautelar. §6º A ação será instruída com documentos ou justificação que 

contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou 

com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de 

qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as 

disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. §7º 

Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

quinze dias. §8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 

em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência 

do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da 

via eleita”. A ratio da norma foi a de “criar uma importante barreira 

processual ao processamento de lides temerárias e injustas, destituídas 

de base razoável (‘indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade’, na dicção do §6º), preservando não só o agenda público e a 

própria Administração, cuja honorabilidade se vê também afetada, como 

também o Poder Judiciário, órgão de soberania estatal que deve ser 

preservado de ‘aventuras processuais’”[1]. Não por outra razão, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável o procedimento de 

admissibilidade quando a petição inicial estiver lastreada em inquérito civil, 

ou seja, instruída com base razoável (REsp n.º 896632/RO, 2ª T., rel. Min. 

Herman Benjamin, j. em 28/10/2008; REsp 944555/SC, 2ª T., rel. Min. 

Herman Benjamin, j. em25/11/2008 ). Além disso, é pacífico no âmbito 

dessa Corte Superior de Justiça que “a ausência de notificação do réu 

para a defesa prévia, prevista no art. 17, §7º, da Lei de Improbidade 

Administrativa, só acarreta nulidade se houver prejuízo (pas de nullité 

grief)” (EResp 1.008.632/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., j. em 

11.02.2015; AgRg no REsp 1.336.055/GO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., 

j. 10/06/2014). Dessa forma, havendo indícios suficientes da existência do 

ato de improbidade (§6º do art. 17 da LIA) deve ser recebida a petição 

inicial, reservando-se o exame aprofundado da causa petendi para a fase 

processual própria. A contrario sensu, a petição inicial será rejeitada 

quando restar comprovada a inexistência do ato de improbidade, a 

improcedência da ação ou a inadequação da via eleita (§7º do art. 16 da 

LIA). A inexistência do ato de improbidade pressupõe a comprovação (i) 

de que o ato não ocorreu ou (ii) de que o ato não se subsume à norma. A 

improcedência da ação decorre, por exemplo, (i) da prescrição ou (ii) de 

não ter o réu concorrido para a prática do ato. Por outro lado, a 

inadequação da via eleita corresponde à falta de pressupostos 

processuais (art. 330, III, do CPC), rendendo ensejo a extinção do 

processo sem julgamento de mérito (art. 485 do CPC). Como se vê, 

reconhecida a inexistência do ato de improbidade ou a improcedência da 

ação, o processo será julgado antecipada e sumariamente, obstando o 

exercício do “direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5º, 

LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 

5º, XXXV) e impondo-se a absolvição liminar sem processo”[2], razão pela 

qual apenas em hipóteses excepcionalíssimas seria admissível tal 

providência. Com efeito, não sendo o caso de lide temerária, o 

prosseguimento do feito é imprescindível para definir-se, ao final, a 

responsabilidade ou não dos agentes incluídos no polo passivo, sob pena 

de o julgamento antecipado da lide ferir o direito constitucional à prova do 

alegado pelo autor, a ser exercido durante a instrução processual. Dessa 

forma, havendo indícios de que o réu praticou ou concorreu para a prática 

de um ato descrito na lei como ímprobo [art. 11 da LIA] e estando a petição 

inicial sem vícios, a hipótese será de admissibilidade da ação, porquanto 

incabível nessa fase processual o exame aprofundado da causa petendi 

ou mesmo a incursão sobre questões afetas ao animús do agente [dolo]. 

Esse é o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

– ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA – NULIDADE NA 

DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – MATÉRIA DE 

MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL – REQUISITOS EXIGIDOS – NÃO 

PREENCHIMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – 

RECEBIMENTO DA INICIAL – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em 

nulidade da decisão, quando o magistrado consigna somente a existência 

de elementos necessários para o RECEBIMENTO da exordial da ação civil 

pública, deixando para analisar a tese dos requeridos com a instrução e 

julgamento. Havendo indícios da prática de ato ímprobo, o RECEBIMENTO 

da inicial é medida impositiva.O decreto de indisponibilidade de bens, 

requer a necessária demonstração do fumus boni iuris, ou seja, dos 

indícios dos atos de IMPROBIDADE e do periculum in mora, que emerge da 

gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao Erário (Lei n. 

8.429/92, art.7º). Não demonstrado o prejuízo ao erário municipal, 

impõe-se a reforma do decisum agravado para afastar o comando de 

indisponibilidade de bens do recorrente (N.U 1013575-85.2017.8.11.0000, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. 

AUSÊNCIA DE FUNTAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA 

DECISÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. A demonstração de indícios 

razoáveis da prática de atos ímprobos é suficiente para o RECEBIMENTO 

da inicial de ação civil pública por ato de IMPROBIDADE administrativa (N.U 

1000651-76.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016)” No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. 

Superior Tribunal de Justiça: “DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DA REJEIÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. 1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é 

suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 2. Como deflui da 

expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429 /92, somente será 

possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. 3. Na espécie, o que mais se 

enalteceu na instância recursal de origem foi a tão só insuficiência de 

provas acerca das condutas ímprobas descritas na petição inicial, sem 

que, em contrário, se tivesse apontado a presença de provas robustas a 

evidenciar, de plano, a inexistência do assacado ato de improbidade. 4. 

Nesse contexto, somente após a competente instrução probatória é que 

se poderá concluir pela existência, ou não, do questionado comportamento 

ímprobo do réu. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal 

provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1428945 MA 2014/0004100- 7 - Data de publicação: 05/12/2014). 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
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POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO DO MUNICÍPIO 

COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO. 

RECEBIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Há farta documentação 

comprobatória, que, por certo, juntamente com a defesa prévia dos 

demandados, servirão de subsídio ao magistrado para o julgamento do 

feito. 4. A decisão que recebe a inicial da ação civil pública de improbidade 

administrativa está condicionada à existência de indícios suficientes da 

prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92), não sendo 

necessária a presença de elementos que levem de imediato, à convicção 

da responsabilidade do réu. 5. Havendo indícios razoáveis da prática de 

improbidade administrativa pelo agente público, devem ser autorizadas a 

instauração e o prosseguimento da demanda. 6. Na fase preliminar de 

recebimento da inicial em ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que 

apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo 

suficientes simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no 

decorrer da instrução processual) da conduta indigitada como ímproba. 7. 

Havendo, nos autos, suporte probatório mínimo acerca da ocorrência de 

atos de improbidade administrativa imputados ao agravante, impõe-se o 

recebimento da inicial e o prosseguimento da ação civil pública fundada na 

Lei n.º 8.429/92. 8. ...” TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00077487320144030000 SP (TRF-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

22/02/2019. Feitas essas considerações, passo a analisar as imputações, 

com vistas a exteriorizar o meu convencimento quanto ao recebimento da 

ação, nos termos do art. 17, §§8º e 9º, da Lei de Improbidade. No caso em 

exame, nota-se que a inicial está instruída com cópia do Contrato de 

Gestão nº 003/SES/MT/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Saúde e o ora requerido Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde – 

IPAS, tendo por objeto a implantação e operacionalização do 

gerenciamento da Central Estadual de Abastecimento de Insumos de 

Saúde (CEADIS), sendo que, a partir de então, competiria ao referido 

Instituto coordenar o fluxo dos processos administrativos, o 

armazenamento e a movimentação de materiais, medicamentos e insumos 

de saúde, a administração de estoques, a estruturação e organização da 

central telefônica de atendimento, a informatização da rede de assistência 

farmacêutica (Id. 5004865). Na página 10 do Id. nº 5005055, consta 

documento denominado de “Memorando”, assinado pelo requerido Mauro 

Antônio, à época Coordenador da “Comissão Permanente de Contratos de 

Gestão”, endereçado ao ora também requerido Vander Fernandes, 

solicitando a este autorização para “formalização de Termo Aditivo” ao 

contrato supramencionado. Abstrai-se daquele documento que, o aditivo 

contratual tinha como motivação, justificativa apresentada pelo ora instituto 

requerido “IPAS”, que pleiteava despesa no valor de R$ 1.545.000,00 (um 

milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), para reforma do imóvel 

onde funcionaria a Farmácia Cidadã de Cuiabá. Já no documento da 

página 11 do Id. nº 5005055 consta ordem de serviço assinada pelo 

requerido Vander Fernandes, autorizando a liberação do valor 

supradescrito. Tais atos, segundo sustenta o autor, teriam sido praticados 

sem a fixação de meta de conclusão da reforma da Farmácia Cidadã, o 

que teria permitido que o instituto requerido recebesse todo o recurso 

público sem demonstrar a necessidade de provar a contraprestação do 

serviço, “possibilitando o locupletamento indevido ...”. Com efeito, há de se 

considerar que existem indícios da prática de atos de improbidade 

administrativa, pois, se comprovado que os requeridos agiram com dolo ou 

culpa, com provocação de dano ao erário, suas condutas podem se 

subsumir aos tipos descritos nos arts. 10 e 11, da Lei nº 8.429/1992. Além 

disso, os fatos narrados descrevem a conduta da agente público na 

prática do ato imputado, devendo a análise do elemento subjetivo ser 

efetuada na fase processual própria. Portanto, tendo os requeridos 

incorrido em prática de atos que, em princípio, subsumem-se às condutas 

ímprobas descritas na inicial pelo autor, estando, ainda, a petição inicial 

apta, a hipótese é de recebimento da ação civil pública, com a instauração 

do contraditório, oportunizando-se a abertura da fase probatória, momento 

próprio para a análise aprofundada das matérias de mérito suscitadas. 3. 

Deliberações Finais: À vista do exposto, RECEBO a petição inicial. 

CITEM-SE os requerido para, no prazo legal, apresentarem contestação. 

Após o decurso do prazo para tal desiderato, certifique-se o necessário 

e, em seguida, dê-se vista aos autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugná-la. INDEFIRO o pedido de reconsideração do requerido Mauro 

Antônio formulado no Id. 11020918, vez que se trata de mera reiteração 

de outras pretensões em igual sentido que já foram rejeitadas, inclusive 

pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento. No mais, a 

justificativa de despesas médicas de pessoa da família datam do ano de 

2016 e início de 2017, anteriores à decisão inicial que decretou a 

indisponibilidade, bem como porque, em razão do decurso do tempo, não 

se vislumbra a manutenção de tal situação. Intimem-se. Cuiabá/MT, 12 de 

Agosto de 2019. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves. Improbidade Administrativa, pg. 

1046. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. [2] Indem supra.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1060829-57.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO 

ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

ADMINISTRATIVOS]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65) POLO ATIVO: Nome: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: TRIMEC CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA Endereço: RUA PARAGUAÇU, 413, PICO DO 

AMOR, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-085 Nome: STRADA INCORPORADORA 

E CONSTRUTORA LTDA Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 1131, 

EDIFÍCIO MILÃO, 11 ANDAR, SALA 114, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-490 Nome: JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA Endereço: 

AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 1331, 11 ANDAR, SALA 112, CENTRO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78045-490 Nome: SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA DAS AMÉRICAS, APTO 

1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Nome: 

VALDISIO JULIANO VIRIATO Endereço: RUA 3900, 80, EDIFÍCIO 

AVANGARD EXCLUSIV, APTO 1101, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 

SC - CEP: 88330-188 Nome: ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA 

Endereço: AVENIDA VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, 877, 

RESIDENCIAL BONAVITA, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-253 Nome: CLEBER JOSE DE OLIVEIRA Endereço: RUA BERNADO 

GUIMARÃES, 33, SANTA CRUZ, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-275 Nome: 

CINESIO NUNES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA PONTA PORÃ, 734, 

JARDIM MATO GROSSO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-375 Nome: 

HUGO FILINTO MULLER FILHO Endereço: RUA ALMIRANTE HENRIQUE 

PINHEIRO GUEDES, 749, EDIFÍCIO SANT CHARBEL, APTO 401, DUQUE DE 

CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-306 Nome: EMILIANO DIAS DA SILVA 

Endereço: RUA DESEMBARGADOR JOSÉ DE MESQUITA, 649, EDIFÍCIO 

SERRA NEGRA, APTO 402, ARAES, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-190 Nome: 

WANDERLEY FACHETI TORRES Endereço: RUA BUENOS AIRES, 322, 

EDIFÍCIO MODIGLIANE, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78060-634 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL 

AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM 

ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da 

qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu 

propósito específico de interromper o prazo prescricional da ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa a ser proposta 
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contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.; Wanderley Fachety; 

SM Construtora Ltda., atual Strada Construtora e Incorporadora Ltda.; 

Jairo Francisco Miotto Ferreira; Silval da Cunha Barbosa; Valdisio Juliano 

Viriato; Alaor Alvelos Zeferino de Paula; Cleber Jose de Oliveira; Cinesio 

Nunes de Oliveira; Hugo Filinto Muller Filho e Emiliano Dias da Silva, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil 

SIMP 000450-003/2015, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual em razão de sobrepreço nos contratos n.º 

031/2011 e n.º 032/2011, firmados pela Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso (SETPU),conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do 

CPC). DECISÃO: "Vistos etc.Defiro o protesto como requerido, para tanto, 

proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência formal da 

medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

demonstra seu propósito específico de interromper o prazo prescricional 

da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa a 

ser proposta contra Trimec Construções e Terraplanagem Ltda.; 

Wanderley Fachety; SM Construtora Ltda., atual Strada Construtora e 

Incorporadora Ltda.; Jairo Francisco Miotto Ferreira; Silval da Cunha 

Barbosa; Valdisio Juliano Viriato; Alaor Alvelos Zeferino de Paula; Cleber 

Jose de Oliveira; Cinesio Nunes de Oliveira; Hugo Filinto Muller Filho e 

Emiliano Dias da Silva, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos 

apurados no Inquérito Civil SIMP 000450-003/2015, instaurado para apurar 

supostos atos ímprobos e dano ao erário estadual em razão de 

sobrepreço nos contratos n.º 031/2011 e n.º 032/2011, firmados pela 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica de Mato Grosso 

(SETPU).Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, observadas as 

formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para conhecimento 

geral ao público de terceiros que eventualmente tenham envolvimento nos 

fatos.Comprovadas todas as notificações, na forma do artigo 726, § 2º do 

CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante copia em mídia 

digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, arquivem-se os autos.Sem 

custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

19 de dezembro de 2019.(ass. Celia Regina Vidotti, Juíza de Direito.) E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES 

MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 10 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1001455-76.2020.8.11.0041. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição do 

Indébito e Tutela de Urgencia, ajuizada por Josue Rubia Viana Rodrigues, 

em desfavor do MT PREV. Analisando os autos, verifico que a presente 

ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria 

petição inicial está endereçada para O Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 

40, que a distribuição da petição inicial e o correto cadastramento do feito 

são de responsabilidade daquele que tem capacidade postulatória. 

Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da 

classe processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 1º Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o 

advogado deverá se certificar da inexistência de cadastro da parte no 

sistema, de modo a evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A 

distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Invariavelmente, quando qualquer item do cadastro do processo é 

preenchido de forma equivocada, os autos são encaminhados pelo 

sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi indicado no 

endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não 

caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, pois 

decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial ao Juízo competente. Não 

se pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1054149-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1054149-56.2019.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL-MT em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando impor ao poder executivo 

estadual a proibição de manter “condenados com Trânsito em Julgado, 

presos com prisão Preventiva, em guarda nas Delegacias de Polícia do 

Estado do Mato Grosso(...)” No despacho inicial, foi determinada a juntada 

de documentos hábeis a comprovar a legitimidade ativa do sindicato e sua 

regularidade, nos termos do art. 8º, II, da Constituição Federal (id. 

26443225). O sindicato requerente, por seus patronos, informou que não 

seria possível atender ao despacho, pois a Portaria n.º 1.229, de 

06/11/2019, do Ministerio da Economia/Secretaria Especial de Previdência 

e Trabalho suspendeu as decisões em processos de requerimento de 

registro sindical. Afirmou que não há necessidade de registro junto ao 

Ministério do Trabalho para a representatividade da entidade sindical, pois 

a constituição da sua personalidade ocorreu com o registro no cartório 

competente (id. 27592668). Decido. No caso em comento, ao contrario do 

que sustenta o requerente, o registro perante o Ministério do Trabalho, nos 

termos do art. 8º, inciso I, da Constituição Federal e da Súmula 677, do 

Supremo Tribunal Federal, é necessario para comprovar a legitimidade do 

sindicato, ou seja, sua regularidade formal para atuar como substituto 

processual. Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é 

uníssono: “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 

extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Registro Sindical no 

Ministério do Trabalho e Emprego. A Constituição Federal exige o registro 

sindical no órgão competente com a finalidade de proteger o princípio da 

unicidade sindical. Súmula 677/STF. 4. Inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de 

situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 

725060 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 

julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 

09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. 

CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. 1. O 

entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado 

na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito 

deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos 

sindicatos para representar determinada categoria depende de registro 

regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio 

constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental 

não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão 

agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão 

de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o 

disposto no § 5º, do mesmo dispositivo. Majoração de honorários em ¼ 

(um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.” (ARE 1106944 AgR, 

Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2019 PUBLIC 

01-07-2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO JUNTO 

AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.” (STF - RE 740434 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira 

Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 

04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019). Destarte, verifica-se que o requerente 

deixou de comprovar a sua regularidade e legitimidade para o ajuizamento 

desta ação, o que impede seu prosseguimento, sendo o indeferimento da 

inicial medida que se impõe. Diante do exposto, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, procedam-se as 

anotações necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1010658-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. C. A. (REU)

E. P. B. (ESPÓLIO)

V. J. V. (REU)

P. J. N. (REU)

S. D. C. B. (REU)

M. S. G. (REU)

H. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO(A))

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O 

(ADVOGADO(A))

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO(A))

GILMAR MOURA DE SOUZA OAB - MT5681/O (ADVOGADO(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1010658-33.2018.8.11.0041. 

Vistos etc. Cuida-se de Habilitação do Espólio de Herminio Barreto, 

pleiteada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à 

sucessão no polo passivo desta ação, por Eder Pereira Barreto (id. 

15582791). O sucessor do falecido foi citado (id. 20725749) e constituiu 

advogado, conforme pedido de habilitação (id. 20780161). No id. 

20908437, o sucessor do falecido e inventariante do espólio apresentou 

contestação, alegando, inicialmente, erro quanto ao prazo para contestar, 

em razão da complexidade da causa e a concessão de prazo diferenciado 

para os demais requeridos. Adentrando ao mérito da ação, alegou que se 

provada prática de ato de improbidade, consistente no recebimento de 

vantagem indevida, deste fato não decorre, de forma automática, a 

alegada ocorrência de dano ao erário. Afirma que a responsabilização, se 

houver, se fará na forma do art. 11, da Lei n.º 8.429/92, portanto, não há 

motivo para o espolio figurar no polo passivo. Requereu que a ação esteja 

limitada aos bens deixados pelo falecido e arrolados no inventário, 

procedendo-se ao desbloqueio dos bens sobre os quais o requerido tinha 

direito de usufruto, que foi desfeito com seu falecimento; bem como, que 

seja reaberto o prazo para o espólio se defender e, que a ação seja 

extinta, uma vez que não há demonstração de ato ímprobo que importe em 

lesão ao erário. Juntou os documentos constantes no id. 20908438 a 

20908791. No id. 22937996, o representante do Ministério Público 

impugnou a contestação, manifestando pela procedência do pedido de 

habilitação. É o relatório. Decido. O art. 687, do Código de Processo Civil, 

estabelece: "Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo. (...). Esta ação civil de responsabilidade por atos de 

improbidade administrativa e ressarcimento dos prejuízos causados ao 

patrimônio público foi ajuizada em desfavor de Hermínio Barreto e outros. 

O requerido faleceu no dia 09/05/2018, conforme cópia da certidão de 

óbito juntada no id. 15582795, sendo necessária a regularização do polo 

passivo desta ação. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FALECIMENTO DO RÉU 

(EX-PREFEITO) NO DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DA VIÚVA 

MEEIRA E DEMAIS HERDEIROS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - 

POSSIBILIDADE - ARTS. 1055 E SEGUINTES DO CPC - ART. 535 DO CPC. 

1. (...) 2. A questão federal principal consiste em saber se é possível a 

habilitação dos herdeiros de réu, falecido no curso da ação civil pública, 

de improbidade movida pelo Ministério Público, exclusivamente para fins de 

se prosseguir na pretensão de ressarcimento ao erário. 3. Ao requerer a 

habilitação, não pretendeu o órgão ministerial imputar aos requerentes 

crimes de responsabilidade ou atos de improbidade administrativa, 

porquanto personalíssima é a ação intentada. 4. Estão os herdeiros 

legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, exclusivamente para o 

prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (art. 8º, Lei 

8.429/1992). Recurso especial improvido.” (STJ - REsp: 732777 MG 
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2005/0040770-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 06/11/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 

19/11/2007 p. 218RNDJ vol. 98 p. 81). O herdeiro e inventariante do 

espólio, Eder Pereira Barreto, foi regularmente citado e se opôs ao pedido 

de habilitação, apresentando argumentos que se referem diretamente ao 

mérito da ação de improbidade administrativa, ao alegar que não está 

demonstrada a prática de ato de improbidade que tenha causado dano ao 

erário, não havendo motivo para o ingresso do espólio no polo passivo 

desta ação. No caso, a habilitação dos sucessores ou inventariante, neste 

momento processual, visa apenas a regularização do polo passivo, em 

razão do falecimento do requerido, em nada interferindo no mérito dos 

pedidos da ação principal, quanto a prática ou não dos atos de 

improbidade administrativa. Também, é importante ressaltar que o espólio 

ou os sucessores responderão pelo ressarcimento ou o acréscimo ilícito, 

caso julgada procedente a demanda principal, até o limite da herança que 

receberam pela sucessão, em nada interferindo a origem lícita ou não dos 

bens que a compõe. Diante do exposto, acolho o pedido ministerial e, 

declaro habilitado Eder Pereira Barreto, como representante do espólio de 

Herminio Barreto. Transitada em julgado, certifique-se e notifique-se o 

representante do espolio para, querendo e no prazo legal, apresentar 

manifestação preliminar, na forma do art. 17, §7º, da Lei n.º 8.429/92. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020. Celia 

Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1060782-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. (REU)

R. A. D. N. (REU)

C. P. S. (REU)

P. J. N. (REU)

M. S. D. C. (REU)

S. D. C. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO 

D'OLIVEIRA MARQUES PROCESSO n. 1060782-83.2019.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa, Dano ao 

Erário, Violação aos Princípios Administrativos]->AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

CÍVEL (65) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

CERVEJARIA PETROPOLIS S/A Endereço: RUA DA ASSEMBLÉIA, 00065, 

Sala n 1701, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-001 Nome: 

WALTER FARIA Endereço: Estrada Municipal Batista Favoretti, 350, Água 

Branca, BOITUVA - SP - CEP: 18550-000 Nome: SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA DAS 

AMÉRICAS, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-601 Nome: PEDRO JAMIL NADAF Endereço: Rua Buenos Aires, 

193, Edifício Clarice Lispector, Apto n 1904, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Nome: MARCEL SOUZA DE CURSI 

Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-150 Nome: RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO Endereço: 

RUA PRESIDENTE MARQUES, 745, Edifício Fontana De Trevi, Apto n 2501, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-100 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

PARA CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE 

EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência 

formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso demonstra seu propósito específico de interromper o prazo 

prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa a ser proposta contra os demandados, nos termos da Lei nº 

8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - SIMP 

009945-001/2017, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual, em razão de favorecimento das empresas do Grupo 

Petrópolis Cervejaria Ltda., decorrente de desvio de recursos para 

pagamento de dívidas contraídas na campanha de Silval, bem como de 

inclusão de algumas empresas em benefício tributário a que não tinham 

direito, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso - PRODEIC, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: DECISÃO: Vistos etc. Defiro o protesto como 

requerido, para tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, 

para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico, de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa, a ser proposta contra os demandados, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - 

SIMP 009945-001/2017, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual, em razão de favorecimento das empresas do 

Grupo Petrópolis Cervejaria Ltda., decorrente de desvio de recursos para 

pagamento de dívidas contraídas na campanha de Silval, bem como de 

inclusão de algumas empresas em benefício tributário a que não tinham 

direito, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato 

Grosso - PRODEIC. Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, 

observadas as formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para 

conhecimento geral ao público de terceiros, que eventualmente tenham 

envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as notificações, na forma do 

artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante 

copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, arquivem-se 

os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 

7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2019. (ass. Bruno 

D´Oliveira Marques, Juiz de Direito). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 15 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1023580-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA PEREIRA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES OAB - DF40561 

(ADVOGADO(A))

LEO DA SILVA ALVES OAB - DF7621 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1023580-09.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MARIA DA GLORIA PEREIRA, 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO W Vistos. Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Maria da 

Glória Pereira, do Estado de Mato Grosso e da Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso. Passo à análise das questões pendentes. 1. Pedido de 

Sobrestamento por Prejudicialidade Externa: Compulsando os autos, 

verifico estar pendente de apreciação o pedido de sobrestamento dos 

autos em razão da prejudicialidade externa encontrada nos autos n.º 

1005609-27.2016.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Capital (Id. nº 16139640). Com é cediço, reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir (art. 55, caput, CPC). Outrossim, somente serão "reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles" (art. 55, § 3º, CPC). Pois 

bem. Analisando ambos os feitos, verifico que as demanda não possuem 

idêntica causa de pedir, assim como claramente os pedidos são distintos, 

inexistindo, ainda, risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente. No que se refere à causa 

de pedir, enquanto a presente ação civil pública aponta a existência de 

atos ilegais, com vícios de constitucionalidade, a declaratória ajuizada 

anteriormente apresenta como causa de pedir remota o fato dos 

requerentes [dentre os quais a ora requerida Maria da Glória Pereira] 

serem funcionários da Assembleia Legislativa há vários anos e não terem 

pesando contra si “conduta disciplinar ilícita no exercício das respectivas 

atribuições”. No tocante ao pedido, analisando os autos n.º 

1005609-27.2016.811.0041, em trâmite na 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública, nota-se que a demanda visa “declarar a ocorrência do 

fato consumado, mantendo-se o vínculo dos requerentes com a 

Assembleia Legislativa do Estado, mesmo que a título precário e 

excepcional, até a ocorrência de aposentadoria ou exoneração a pedido, 

garantindo-se, ainda, os direitos regulares às licenças, progressões e 

aposentadoria.” Por sua vez, nos autos em trâmite neste Juízo, o Ministério 

Público pretende “declarar a nulidade do ato emanado pelo Poder 

Legislativo Estadual (Ato n.º 1.291/01 – datado de 01/09/2001), que 

concedeu a requerida a indevida estabilidade excepcional no serviço 

público, consequentemente, anulando os atos administrativos 

subsequentes” (Id. 14481376). Assim, nota-se que a demanda em trâmite 

na Vara Especializada da Fazenda Pública, ajuizada em 21.04.2016, almeja 

a manutenção do vínculo da requerida, bem como dos demais requerentes 

por declaração de fato consumado. Já a presente Ação Civil Pública, 

distribuída em 31.07.2018, visa declarar nulo o ato administrativo que 

concedeu à requerida a supostamente indevida estabilidade excepcional 

no serviço público. Da mesma forma, o julgamento da Ação Declaratória nº 

1005606-27.2016.811.0041, anteriormente ajuizada pela requerida perante 

a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, em nada afetaria a análise do 

mérito da presente demanda, haja vista que, naquela, a demandada almeja, 

não o reconhecimento da legalidade do ato administrativo, mas sim 

provimento judicial para que seja mantido o seu vínculo com a Assembleia 

Legislativa, ante a alegada ocorrência de “fato consumado”. Ademais, 

tratando-se de demandas nas quais figuram unidades jurisdicionais 

dotadas de competência absoluta, não há que se falar em reunião dos 

feitos por conexão, ex vi do disposto no art. 54 do Código de Processo 

Civil. In casu, um dos feitos tramita perante a Vara da Fazendo Pública, a 

qual não possui competência para julgar os feitos que seguem o 

procedimento da Lei 7.347/85, razão pela qual não há possibilidade de 

reunião das demandas naquele Juízo, em razão de sua incompetência 

absoluta. E, diante da especialidade desta Vara de Ação Civil Pública e 

Ação Popular, compete a este Juízo processar e julgar todos os feitos que 

envolvam a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos, além dos que seguirem o procedimento previsto nas Leis nº 

7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92 [1] Portanto, ausente as hipóteses de 

conexão, seja por não haver possibilidade de decisões conflitantes, seja 

por se tratar de competência absoluta, entendo ser incabível a reunião dos 

feitos, devendo cada processo tramitar separadamente. 2. Requerimento 

de Provas: No tocante às provas a produzir, apenas a requerida Maria da 

Glória Pereira apresentou requerimento, tendo pugnado pela produção das 

seguintes provas: i) prova documental, para que a Assembleia Legislativa 

do Mato Grosso “apresente informações sobre se houve recolhimento de 

parcelas referentes ao FGTS e ao INSS ”; ii) prova testemunhal, visando a 

demonstração de sua boa-fé, da ausência de prejuízo e da efetiva 

prestação de serviços junto ao Município de Jauru (Id. nº 16139640). 

Porém, os pedidos de produção de provas não comportam deferimento. 

Destarte, no que se refere à prova documental, entendo que a busca de 

informações quanto ao recolhimento das parcelas referentes ao FGTS e 

ao INSS é irrelevante ao deslinde da presente demanda, bem como que 

eventuais “consequências nos âmbitos trabalhista e previdenciários” 

devem ser objeto de discussão em via própria. Da mesma forma, no que 

se refere ao pedido de prova oral, mesmo que se entenda a questão 

objeto da lide como matéria de fato e de direito, verifico que a hipótese dos 

autos está suficientemente clara com as provas até então já produzidas, 

sendo que, neste ponto, a solução da demanda passa apenas por 

averiguar se o ato administrativo apontado na exordial deve ser declarado 

nulo ou não. Com efeito, não é necessária a oitiva de testemunhas para o 

desfecho da lide, na medida em que a boa-fé da servidora requerida ou as 

consequências da eventual procedência da demanda não são 

circunstâncias que interferem no julgamento do feito. Anoto, por oportuno, 

que, amparado no princípio da persuasão racional, consagrado no art. 370 

do Código de Processo Civil, compete ao magistrado valer-se do seu livre 

convencimento à luz das provas que entender aplicáveis ao caso 

concreto, visando, principalmente, cumprir o seu dever de assegurar a 

justa e célere prestação jurisdicional, ex vi do art. 139, inciso II, do mesmo 

Diploma Processual. 3. Polo Passivo: Ressalto que, nos termos do previsto 

no art. 6º, § 3º da Lei de Ação Popular (nº 4.717/65), aplicável aos demais 

processos coletivos, há três possibilidades para a pessoa jurídica de 

direito público que, originariamente, figura como ré na ação: i) contestar a 

demanda; ii) abster-se de contestar; e iii) transmudar para o polo ativo da 

ação. Considerando que, in casu, o Estado de Mato Grosso optou por 

abster-se de contestar (fl.s 679/682, arquivo único), sem, contudo, 

manifestar interesse em integrar o polo ativo da ação, imperiosa a sua 

manutenção no polo passivo da demanda. De fato, muito embora os atos 

ora atacados sejam de emissão da Assembleia Legislativa do Estado de 

Mato Grosso, é certo que as Assembleias Legislativas são órgãos 

públicos do Estado e, em que pese o Princípio da Separação dos Poderes, 

não detém personalidade jurídica própria distinta da entidade federativa a 

que pertencem (art. 41 do CC). Aliás,segundo entendimento sedimentado 

na jurisprudência, a legitimidade ad causam desses órgãos, por possuírem 

apenas personalidade judiciária, cinge-se à defesa dos seus direitos 

institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao 

funcionamento, autonomia e independência da Assembleia Legislativa. 

Fora dessas hipóteses, a legitimidade, tanto ativa como passiva, pertence 

ao Estado[2]. Ademais, em precedente análago ao dos presentes autos, o 

Tribunal de Justiça Matogrossense decidiu pela manutenção do Estado de 

Mato Grosso no polo passivo da demanda, in verbis: RECURSOS DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS 

CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A 

SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE 

DA SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO 

DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O 

SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – 

(...) SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS 

RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS.1. Conquanto emanados da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que 

concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o 

tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional 

não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de 

onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência 

desta entidade federativa no polo passivo da demanda. (...)”(TJMT, N.U 

0026995-90.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015). Assim sendo, imperiosa a manutenção do 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda. Não obstante, 
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ressalto que, no caso dos autos não há que se falar em aplicação dos 

efeitos da revelia, mas sim de anuência com os pedidos iniciais, uma vez 

que o ente Estatal foi devidamente citado e, ao apresentar a peça 

contestatória, consignou informações que coadunam com os argumentos 

autorais (Id. nº 15067815). 4. Deliberações Finais: Ante a ausência das 

hipóteses de conexão, e considerando, ainda, a competência absoluta 

deste Juízo, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do presente feito em 

razão da pendência de julgamento da Ação Declaratória nº 

1005606-27.2016.811.0041, distribuída ao Juízo da 4ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública. Por entender desnecessária as provas requeridas, 

INDEFIRO a produção de prova oral e documental postuladas pela 

requerida Maria da Glória Pereira, o que faço com fulcro no art. 443, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, MANTENHO o Estado de Mato 

Grosso no polo passivo da lide. Por fim, compulsado os autos, constato 

que o feito encontra-se apto para julgamento (art. 355, inciso I, do CPC). 

Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC, DETERMINO que os autos 

sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento, atendida, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão. Para tanto, 

promova-se nova conclusão com anotação do código respectivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de Janeiro de 2020. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de Março 

de 2019. [2] AgRg no AREsp 44.971/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 05/06/2012; AgRg na 

PET no REsp 1394036/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016; AgRg na PET 

no REsp 1389967/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1020591-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATO CLARO LEITE (REU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE ACORIZAL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1020591-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: DONATO CLARO LEITE K. Vistos. 1. 

Relatório: Trata-se de Ação Civil Pública de Responsabilização por Ato de 

Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Donato Claro Leite. Em síntese, narra o autor que 

instaurou o Inquérito Civil n.º 52/2016, com o objetivo de apurar os fatos 

apontados no relatório de julgamento do processo de contas anuais de 

gestão da Câmara Municipal de Acorizal - n.º 18236/2014, atribuídas ao 

ex-Presidente daquela Casa de Leis, Donato Claro Leite. Diz que, das 17 

irregularidades apontadas no relatório técnico preliminar elaborado pela 

Secretaria de Controle Externo, da 2ª Relatoria do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, 15 foram mantidas pelo Acórdão n.º 219/2015 – 

SC, sendo que, os Conselheiros do Tribunal de Contas julgaram irregulares 

as contas da Câmara Municipal de Acorizal, do exercício 2014, 

determinando ao ex-Presidente Donato Claro Leite, a restituição de R$ 

71.646,41 (setenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta 

e um centavos). Acerca das irregularidades atribuídas ao requerido, o 

autor cita trechos dos apontamentos constantes no processo que tramitou 

no TCE/MT, da seguinte forma: “a) R$ 269,00, correspondente as tarifas 

de devolução de cheques – irregularidade 7, JB 01 - 7.1; b) R$ 68.122,41, 

pagamento de despesas não pertencentes à Câmara de Acorizal de forma 

extraorçamentária – datado de 31-12-2014, irregularidade 7, JB 01 - 7.2; 

c) R$ 500,00, doação de dinheiro à organização não governamental, sem 

autorização legislativa, datado de 31-3-2014, irregularidade 7, JB 01 - 7.3; 

e, d) R$ 2.755,00, pelo pagamento de valores superiores ao preço de 

mercado – datado de 22-12-2014, irregularidade 8, JB 02; (…) 

Destacado”. (sic) Anota que em razão do julgamento realizado pelo 

TCE/MT, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de 

Execução Fiscal nº 1010412-08.2016.8.11.0041 – PJE, em desfavor do 

demandado, consubstanciada em certidão de dívida. Frisa que, com 

relação às irregularidades apontadas no processo nº 18236/2014 que 

importaram em efetivo dano ao erário, “as providências legais já foram 

adotadas, persistindo, porém diversas outras irregularidades, em relação 

às quais impõe-se a responsabilização do demandado, nos termos da Lei 

8.429/1992”. Ao que se entende, acerca das denominadas “diversas 

outras irregularidades” atribuídas ao requerido, o autor cita novamente 

trechos dos apontamentos constantes no processo que tramitou no 

T C E / M T ,  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  “ 1 )  D B 1 4  G E S T Ã O 

FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE. Não retenção de tributos, nos casos em 

que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a 

fornecedores (art. 11 da Lei 101/2000). 1.1 Não houve retenção dos 

tributos nos casos em que a entidade deveria fazê-lo – Tópico – 3.2. 

Despesas. (…) 3) EB05. Controle Interno_Grave. Ineficiência dos 

procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 37, caput, da 

Constituição Federal; art. 161, V, da Resolução Normativa TCE 14/2007). 

3.1) Não houve controle de custos de manutenção de veículos de forma 

individualizada. Tópico – 3.7. Bens (imóveis e móveis). (…) 4) HB03 

CONTRATOS_GRAVE_03. Prorrogação indevida de contrato de prestação 

de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei 

8.666/1993. 4.1) A prorrogação dos contratos de prestação de serviços 

de natureza continuada não ocorreu de acordo com o art. 57, II, da Lei 

8.666/93. - Tópico - 3.4. Contratos.” “5) HB 15. Contratos_Grave. 

Ineficiência no acompanhamento e fiscalização da execução contratual 

pelo representante da Administração especialmente designado (art. 67 da 

Lei 8.666/1993); 5.1) O acompanhamento e fiscalização da execução dos 

contratos, por parte do representante da Administração especialmente 

designado, não foi eficiente. Tópico 3.4. Contratos. (…) 6) HB16 

CONTRATOS_GRAVE_16. Prorrogação contratual em desconformidade 

com as hipóteses, condições ou limites estabelecidos no art. 57 da Lei 

8.666/93. 6.1) A prorrogação contratual não está em conformidade com as 

hipóteses, condições ou limites estabelecidos no art. 57 da Lei nº 

8.666/93. - Tópico - 3.4. Contratos 6.2) Constatou-se a prorrogação de 

contratos de serviços de execução não continuada. - Tópico - 3.4. 

Contratos”.[...] Assenta que, em virtude da prática dos atos acima 

delineados, “acredita-se que o Demandado tenha incorrido em atos de 

improbidade administrativa que importaram em prejuízos ao erário e afronta 

aos princípios da administração pública, impondo-lhe as sanções 

cominadas na Lei n.º 8.429/1992”. Com efeito, sustenta que o requerido 

“afrontou os princípios da Administração Pública, incidindo nas condutas 

descritas nos artigos 10, inciso V, VI, IX, X, e 11, inciso I e V, da Lei de 

Improbidade Administrativa”. Ao final, requereu a procedência da ação 

para reconhecer os atos de improbidade administrativa em que incorreu o 

demandado, “condenando-o, às sanções previstas no art. 12, incisos II e 

III, da Lei n.º 8.429/92, e também ao pagamento das custas processuais, 

honorários advocatícios e demais verbas de sucumbência, com exceção 

do ressarcimento ao erário, já pleiteado nas ações n.º 

43172-27.2016.811.0041 protocolo n.º 1178071 e Ação de Execução 

Fiscal n.º 1010412- 08.2016.8.11.0041 – PJE”. Em despacho inicial, foi 

determinada a notificação do requerido (Id. 14125805). Notificado, o 

requerido apresentou defesa preliminar (Ids. 14265002 e 14716542). Na 

certidão de Id. 14728701 foi anotada a intempestividade da defesa 

preliminar, uma vez que foi protocolizada em 14.08.2018, e o mandado foi 

juntada aos autos em 19.07.2018. Instado, o autor apresentou impugnação 

(Id. 20083912). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 2. 

Fundamentação: Imputação, Defesa Prévia e Juízo de Admissibilidade da 

Petição Inicial. Inicialmente, anoto que dada a intempestividade da 

manifestação preliminar do requerido, as razões apresentadas não serão 

conhecidas. Pois bem. O art. 17, §§6º, 7º e 8º, da Lei de Improbidade 

Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao recebimento da 

petição inicial em ações de improbidade administrativa, a exemplo do 

previsto pelo art. 514 do CPP [crimes funcionais] e pela Lei n.º 8.038/90 

[crimes de competência originária], verbis: “Art. 17. A ação principal, que 

terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa 

jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida 

cautelar. §6º A ação será instruída com documentos ou justificação que 

contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou 

com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de 

qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as 

disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. §7º 

Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a 

notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que 

poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de 

quinze dias. §8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, 
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em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência 

do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da 

via eleita”. A ratio da norma foi a de “criar uma importante barreira 

processual ao processamento de lides temerárias e injustas, destituídas 

de base razoável (‘indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade’, na dicção do §6º), preservando não só o agenda público e a 

própria Administração, cuja honorabilidade se vê também afetada, como 

também o Poder Judiciário, órgão de soberania estatal que deve ser 

preservado de ‘aventuras processuais’”[1]. Não por outra razão, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser dispensável o procedimento de 

admissibilidade quando a petição inicial estiver lastreada em inquérito civil, 

ou seja, instruída com base razoável (REsp n.º 896632/RO, 2ª T., rel. Min. 

Herman Benjamin, j. em 28/10/2008; REsp 944555/SC, 2ª T., rel. Min. 

Herman Benjamin, j. em25/11/2008 ). Dessa forma, havendo indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade (§6º do art. 17 da LIA) 

deve ser recebida a petição inicial, reservando-se o exame aprofundado 

da causa petendi para a fase processual própria. A contrario sensu, a 

petição inicial será rejeitada quando restar comprovada a inexistência do 

ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via 

eleita (§7º do art. 16 da LIA). Como se vê, reconhecida a inexistência do 

ato de improbidade ou a improcedência da ação, o processo será julgado 

antecipada e sumariamente, razão pela qual apenas em hipóteses 

excepcionalíssimas é admissível tal providência. E, no feito em análise, a 

hipótese excepcional de rejeição da inicial mostra-se impositiva. Isso 

porque, a petição inicial não se encontra revestida dos pressupostos de 

admissibilidade, pois não descreveu fatos que poderão configurar, em 

tese, atos de improbidade administrativa na forma como descritos na Lei 

nº 8.429/92. Observa-se que a inicial, de forma genérica, cingiu-se a 

reproduzir apontamentos constantes em relatório técnico que instruiu 

processo que tramitou no Tribunal de Contas do Estado. Aliás, vale frisar 

que referido relatório técnico sequer foi juntado à inicial, havendo apenas 

trechos resumidos que foram citados no voto relator. A partir da simples e 

idêntica reprodução dos apontamentos do referido relatório técnico, o 

autor fez constar que o requerido incidiu nas “condutas” dos artigos 10, 

inciso V, VI, IX, X, e 11, inciso I e V. Porém, nenhuma das supostas 

irregularidades foi minimamente descrita, sendo impossível extrair-se 

elementos mínimos acerca da forma de ocorrência dos fatos. A 

exemplificar a narrativa genérica dos fatos, consta na página 7 da inicial 

que as condutas ímprobas do demandado a serem aqui tratadas foram as 

seguintes: “– Realizar despesas consideradas não autorizadas e lesivas 

ao patrimônio público – item 7) JB01”, “– Prorrogar indevidamente o 

contrato n.º 009/2013, de prestação de serviço de natureza não 

continuada, sem justificativa por escrito e prévia autorização pela 

autoridade competente – item 4) HB03”, “– Prorrogar os contratos n.º 

05/2013, 06/2013 e 07/2013 em desconformidade com o art. 57 da Lei n.º 

8.666/93 – item 6) HB16”, “– Deixar de reter tributos referentes a INSS, 

ISSQN e IRRF, nos casos em que era obrigado a fazê-lo – item) DB14”, “– 

Burlar a realização de concurso público, com as contratações irregulares 

de Controlador Interno, Assessor Jurídico e Contador, cargos de 

provimento efetivo – item 10) KB01, e 6) HB16”, “– Realizar pagamento de 

despesas referentes aos serviços de “poda” de árvores, com preço 

superior aos praticados no mercado (superfaturamento) – item 8) JB02”, 

“– Liquidar despesa sem amparo documental (nota fiscal) e sem a devida 

comprovação dos serviços realizadas pelas empresas SOS Cardans e 

Comércio de Peças LTDA, Antônio Carlos Euprazio-ME, Cristovam dos 

Santos-ME, Giba Auto Elétrica e Evaldo C. Teixeira – item 9) JB10”. Veja-se 

que não é possível nem mesmo a delimitação do objeto da ação, pois as 

mencionadas “irregularidades” abrangem diversas espécies. Ademais, 

dos tópicos acima assinalados, não se tem qualquer informação fática 

complementar que permita a subsunção da conduta à norma, inclusive 

quanto ao elemento subjetivo, que deve ser dolo para as condutas 

previstas no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, e dolo ou culpa grave para as 

hipóteses do art. 10. A jurisprudência sedimentada no colendo Superior 

Tribunal de Justiça consolidou entendimento nesse sentido. Veja-se: 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.654.542 - SE (2017/0033113-6) RELATORA : 

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE : CARLOS HAGENBECK 

RECORRENTE : PAULO ROBERTO EZEQUIEL DE MENDONCA 

ADVOGADOS : MÁRCIO MACÊDO CONRADO - SE003806 RODRIGO 

FERNANDES DA FONSECA - SE006209 RECORRIDO : MUNICÍPIO DE 

LARANJEIRAS ADVOGADO : SILMARA OLIVEIRA ANDRADE - SE009220 

DECISÃO [...] II - A configuração de qualquer ato de improbidade 

administrativa exige a presença do elemento subjetivo na conduta do 

agente público, pois não é admitida a responsabilidade objetiva em face do 

atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade 

das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa; [...] 2. Não se 

pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é 

ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do 

agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, 

para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja 

dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da 

Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10. 3. No 

caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 da 

Lei 8.429/92 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional 

do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de 

primeiro grau do exercício de suas funções, para que proferissem 

sentenças em processos pendentes. Embora enfatize a ilegalidade 

dessas Portarias, a petição inicial não descreve nem demonstra a 

existência de qualquer circunstância indicativa de conduta dolosa ou 

mesmo culposa dos demandados. 4. Ação de improbidade rejeitada (art. 

17, § 8º, da Lei 8.429/92). (AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO 

ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011, 

destaque meu). [...]” (STJ - REsp: 1654542 SE 2017/0033113-6, Relator: 

Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017). 

Evidente que o entendimento supra não impõe que a narrativa contenha 

detalhamento pormenorizado de todas as circunstâncias do fato, ou que o 

elemento subjetivo seja expressamente mencionado, mas sim que, do 

contexto, seja ao menos possível extrair a vontade do agente público em 

realizar a conduta típica por ação ou omissão. No caso dos autos, porém, 

pode-se dizer que a parca narrativa não descreve nem minimamente fato 

e conduta, mas somente o próprio “resultado”, como por exemplo quando 

cita “– Prorrogar os contratos n.º 05/2013, 06/2013 e 07/2013 em 

desconformidade com o art. 57 da Lei n.º 8.666/93 – item 6) HB16”. Na 

forma proposta, denota-se que a demanda busca a responsabilização 

objetiva do requerido porque esteve ocupava a posição de “ordenador de 

despesas”. Ocorre que, a simples menção à decisão proferida pelo 

Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregulares as contas anuais de 

gestão da Câmara Municipal de Acorizal, sob responsabilidade do 

requerido, não é suficiente à caracterização dos atos tipificados na Lei nº 

8.429/1992. Vale dizer que não se discute a relevância dos apontamentos 

do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso, resultando na aplicação das sanções de sua atribuição. Contudo, 

como se sabe, nem toda conduta irregular ou ilegal será, 

necessariamente, ímproba, pois para tanto é imprescindível que o suposto 

ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de 

violação da probidade pelo agente público. E tais requisitos, como já dito, 

não contém na inicial, dada a inépcia. Em hipóteses como a presente, é 

imperiosa a rejeição da petição inicial. Os Tribunais pátrios assim se 

posicionam: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

DECLARADO IRREGULAR PELO TCM-GO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO 

FÁTICO E JURÍDICO QUE DEMONSTRE A PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. 

REJEIÇÃO DA EXORDIAL. INÉPCIA. [...] Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça definiu que apenas os atos de improbidade que causem dano ao 

erário (art. 10) podem ser sancionados a título de dolo, ou culpa, sendo os 

demais atos de improbidade condicionados à má-fé do agente, ou seja, à 

atuação dolosa. [...] 4. Por conseguinte, considerando que não houve, na 

exordial, a descrição de qualquer conduta ímproba, praticada pela 

Ré/Apelada, sequer, por narrativa genérica dos fatos, mas, apenas, 

suposições, em razão da declaração de irregularidade do procedimento 

licitatório, pelo TCM-GO, deve ser rejeitada a peça inicial, em observância 

aos critérios legais, previstos no artigo 319, incisos III, IV e VI, do Código 

de Processo Civil/2015, e no artigo 17, § 6º, da Lei 8.429/92. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.” (TJ-GO - APL: 

02441357820148090105, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de 

Julgamento: 03/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

03/07/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

COMETIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO 

CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. I – Para o recebimento da petição 

inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, 

necessário que hajam, ao menos, indícios suficientes de cometimento do 

ato ímprobo, cabendo a rejeição da ação quando o magistrado estiver 

convencido da inexistência do ato, da improcedência da ação ou da 
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inadequação da via eleita. II – Inexistindo, nas alegações constantes na 

petição inicial, sequer indícios do elemento subjetivo (dolo) imprescindível 

para a caracterização dos atos de improbidade descritos no art. 11, da Lei 

n.º 8429/92, imperiosa a rejeição da demanda. III – Apelação cível 

conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.” 

(TJ-AM - APL: 02398022120098040001 AM 0239802-21.2009.8.04.0001, 

Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUSA DE PEDIR. 

IMPRECISÃO NA DELIMITAÇÃO DE CONDUTA CONCRETA DO 

RECORRENTE. NÃO-RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM RELAÇÃO 

AO AGRAVANTE. [...] A causa de pedir é a parte mais importante da 

petição inicial da demanda de improbidade, pois se mostra indispensável a 

precisa narração da situação fática que ensejaria a adequação típica 

pertinente, com a sanção apropriada ao caso concreto. Causas de pedir 

com descrições concisas, ambíguas, obscuras e imprecisas obstaculizam 

o direito de defesa do demandado, haja vista a dificuldade de mensurar as 

conseqüências decorrentes do acolhimento da pretensão. [...] Dessa 

forma, não há lastro probatório mínimo (justa causa), a não ser uma 

referência desprovida de qualquer detalhamento. 10. A imprecisão na 

delimitação de conduta concreta do recorrente quanto à sua participação 

direta no alegado prejuízo impede o recebimento da petição inicial quanto 

ao mesmo, por inépcia decorrente da ausência de descrição de fato que 

envolva improbidade administrativa em relação ao recorrente. 11. Agravo 

de instrumento conhecido e provido.” (TRF-2 - AG: 201102010157870, 

Relator: Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, Data de 

Julgamento: 28/03/2012, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de 

Publicação: 10/04/2012). Com efeito, ante a ausência de elementos 

mínimos indispensáveis à compreensão dos fatos, estando a inicial 

destituída de descrição da conduta, impossibilitando a aferição de 

elemento subjetivo, a rejeição é necessária. 3. Dispositivo: Pelo exposto, 

com fundamento no § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, REJEITO a 

presente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em face de Donato Claro Leite, face à 

ausência de justa causa para o seu processamento. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, incisos I e IV, Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários, por força do artigo 18 da Lei nº. 7.347/85. Publique-se e 

intimem-se. Em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça, 

haja vista que sentença de extinção do processo sem resolução do mérito 

em ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame 

necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação 

analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª Seção. 

EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/5/2017 

(Info 607)]. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cuiabá/MT, 07 de 

Janeiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059713-16.2019.8.11.0041
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1059713-16.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, 

Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: ALLEN 

RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA Endereço: RUA 

GONÇALVES DIAS, 276, VALPARAÍSO, PETRÓPOLIS - RJ - CEP: 

25655-122 Nome: CLAUDIO ANTONIO ROCHE MOREIRA Endereço: 

AVENIDA COUNTRY CLUB, 3031, NOGUEIRA, PETRÓPOLIS - RJ - CEP: 

25730-410 Nome: MICHAEL VICTOR STRACHAN Endereço: RUA 

AGAPANTO, 371, VARGEM GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

22785-000 Nome: PAULO FERNANDO CAVALIN Endereço: RUA PEREIRA 

DA SILVA, 251, Bloco 02, Apto. 802, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 22221-140 Nome: RICARDO DA SILVA PODDA JUNIOR Endereço: 

RUA PROFESSOR LEON LIFCHITZ, 160, Apto 130, RECREIO DOS 

BANDEIRANTES, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22790-015 Nome: ALLEN 

COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Endereço: RUA ADIB 

AUADA, 35, Bloco A, Sala 1, JARDIM LAMBRETA, COTIA - SP - CEP: 

06710-700 Nome: NELSON IGNACIO NOGUEIRA Endereço: RUA FUNCHAL, 

00538, 16 Andar, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-060 

Nome: ALLEN MT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2368, Edifício Top 

Tower, Sala 1002, 10 andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-000 Nome: ANDRE LUIZ ESCANDURA Endereço: RUA JAGUARI, 

381, Edifício Torre Águas, Apto 104, BOSQUE DA SAÚDE, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04137-080 Nome: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO PEREIRA 

Endereço: Rua das Mangabas, 65, Condomínio Alphaville I, JARDIM ITÁLIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 Nome: LOG LAB INTELIGENCIA DIGITAL 

LTDA - EPP Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2369, 

Edifício Top Tower, Sala 1002, 10 andar, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 Nome: S F ASSESSORIA E ORGANIZACAO DE EVENTOS 

EIRELI - ME Endereço: RUA ANTÔNIO MARIA COELHO, 382, Ed. Dr. Virgilio 

Alves Correa, sala 203, pav. 3, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-420 Nome: FILINTO MULLER Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES 

DO PRADO, 488, Edifício Maison Gabriela, Apto 301, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 Nome: SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA DAS AMÉRICAS, APTO 

1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Nome: 

SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO Endereço: RUA DOS CANÁRIOS, 22, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE, QUADRA 07, UNIDADE 201, JARDIM IMPERIAL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 Nome: MARCEL SOUZA DE CURSI 

Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-150 Nome: JOSE GERALDO RIVA Endereço: RUA SINJÃO 

CURVO, 207, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-030 Nome: 

WILSON CELSO TEIXEIRA Endereço: RUA DAS CANELAS, 4, QUADRA P1, 

JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 Nome: DJALMA SOUZA 

SOARES Endereço: ALAMEDA CUIABÁ, 975, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE II, 

QD O, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-432 Nome: MARCOS 

ROBERTO AMARAL SILVEIRA Endereço: RUA ROUXINOL, 06, QUADRA 

09, JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-550 Nome: 
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MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA Endereço: RUA ACORIZAL, 85, 

CONSIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-410 Nome: CIRANO SOARES DE 

CAMPOS Endereço: RUA DOS PAPAGAIOS, 119, QUADRA 17, LOTE 20, 

JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-864 Nome: GARANTIA 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP Endereço: RUA SÃO 

BENTO, 50, BAÚ, CUIABÁ - MT - CEP: 78008-120 Nome: ANDRE LUIZ 

MULLER COUTINHO Endereço: RUA DAS CANELAS, 24, Condomínio 

Alphaville I, casa 11, JARDIM ITÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-758 

Nome: ARTHUR MULLER COUTINHO Endereço: RUA PRESIDENTE 

MARQUES, 74, EDIFÍCIO ASSIS, APTO 301, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-175 Nome: FREDERICO MULLER COUTINHO Endereço: Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 1706, ED MAISON ISABELA, APTO 1304, Duque 

de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-395 Nome: X S ORGANIZACAO DE 

EVENTOS EIRELI - ME Endereço: RUA DO CRISTÃO, 135, CASA 04, 

JARDIM GLÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-302 Nome: 

VALDENYR JOSE XAVIER SILVA Endereço: RUA DAS FLORES, 05, 

QUADRA 04, NOVA ESPERANÇA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78141-250 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL AO 

PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO 

NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa a ser proposta contra os demandados, nos 

termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - 

SIMP 003185-023/2014, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e 

dano ao erário estadual, em razão de fraudes cometidas no Pregão 

Presencial n.º 003/2013/CEPROMAT e seus desdobramentos, envolvendo 

as empresas Allen Rio Serviços e Comércio de Informatica Ltda.; Allen MT 

Comércio e Serviços de Informática Ltda.; SF Assessoria e Organização 

de Eventos Eireli, quando contratadas por órgãos públicos do Estado de 

Mato Grosso, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o protesto como requerido, para 

tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência 

formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso demonstra seu propósito específico, de interromper o prazo 

prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa, a ser proposta contra os demandados, nos termos da Lei 

nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil - SIMP 

003185-023/2014, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual, em razão de fraudes cometidas no Pregão Presencial 

n.º 003/2013/CEPROMAT e seus desdobramentos, envolvendo as 

empresas Allen Rio Serviços e Comércio de Informatica Ltda.; Allen MT 

Comércio e Serviços de Informática Ltda.; SF Assessoria e Organização 

de Eventos Eireli, quando contratadas por órgãos públicos do Estado de 

Mato Grosso. Expeça-se edital, com prazo de vinte (20) dias, observadas 

as formalidades previstas no art. 257 e incisos do CPC, para 

conhecimento geral ao público de terceiros, que eventualmente tenham 

envolvimento nos fatos. Comprovadas todas as notificações, na forma do 

artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, mediante 

copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC. Após, arquivem-se 

os autos. Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85. 

Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, SIRLENE 

RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 17 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001813-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIC CENTER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR GARCIA DUPIM OAB - MT22354/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1001813-41.2020.8.11.0041 REQUERENTE: SHIC CENTER 

COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO E Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Shic Center 

Comercio de Calcados Eireli ME em face do Estado de Mato Grosso. Com a 

petição inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial 

tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente distribuída 

a esta Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. 

Desde já, anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se 

impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para 

cadastramento do feito é das próprias partes, através de seus patronos, 

sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e assuntos 

processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. 

Com efeito, dispõe a ResoluçãoTJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a 

qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: 

“Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Anoto que, acaso fosse determinada a redistribuição do feito 

neste momento, é extremamente provável que se ensejasse o fenômeno 

da litispendência, haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova 

demanda no Juízo competente. Aliás, friso que essa atitude [nova 

propositura da ação pela própria parte] é medida mais célere do que 

aguardar por eventual decisão judicial que venha, no presente feito, 
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determinar a sua redistribuição e, posteriormente, aguardar pela efetiva 

realização do ato de redistribuição pela Secretaria desta Vara. Por 

oportuno, ressalto que corrobora, ainda, com a determinação do 

arquivamento do presente feito [ao invés da redistribuição] o fato de que a 

simples redistribuição impactaria negativamente na META 01 do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ [impulsionar o julgamento de “quantidade maior 

de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], 

na medida em que, mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos 

incorretamente distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em 

razão da ausência de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente 

para conhecer, processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante 

dos fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de 

mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO 

a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autor o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de Janeiro de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061308-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. P. B. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1061308-50.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: SILVAL 

DA CUNHA BARBOSA Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 235, ED RIVIERA 

DAS AMÉRICAS, APTO 1901, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78060-601 Nome: PEDRO JAMIL NADAF Endereço: Rua Buenos 

Aires, 193, Edifício Clarice Lispector, Apto n 1904, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-618 Nome: MARCEL SOUZA DE 

CURSI Endereço: RUA TAILÂNDIA, 173, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78070-150 Nome: JOAO JUSTINO PAES BARROS Endereço: 

RUA GENERAL RAMIRO NORONHA, 555, - LADO PAR, DUQUE DE CAXIAS 

I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-272 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA 

CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE 

EVENTUALMENTE TENHAM ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para tomar para 

ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de interromper o 

prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa a ser proposta em face de Silval da Cunha 

Barbosa; Pedro Jamil Nadaf; Marcel Souza de Cursi e João Justino Paes 

de Barros, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no 

Inquérito Civil SIMP 000331-023/2016, instaurado para apurar supostos 

atos ímprobos e dano ao erário estadual decorrentes do Contrato n.º 

002/2014, “cujo objeto foi a contratação de empresa especializada em 

prestação de serviços em horas/maquina para abertura de poços e 

trincheiras nos alvos gerados pelos trabalhos de prospecção, geoquímica, 

geofísica, para atender demanda especifica da METAMAT”, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DECISÃO: "Vistos etc. Defiro o protesto como requerido, para tanto, 

proceda-se a notificação pessoal dos demandados, para ciência formal da 

medida, por meio da qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

demonstra seu propósito específico de interromper o prazo prescricional 

da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa a 

ser proposta em face de Silval da Cunha Barbosa; Pedro Jamil Nadaf; 

Marcel Souza de Cursi e João Justino Paes de Barros, nos termos da Lei 

nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil SIMP 

000331-023/2016, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual decorrentes do Contrato n.º 002/2014, “cujo objeto foi a 

contratação de empresa especializada em prestação de serviços em 

horas/maquina para abertura de poços e trincheiras nos alvos gerados 

pelos trabalhos de prospecção, geoquímica, geofísica, para atender 

demanda especifica da METAMAT.”.Expeça-se edital, com prazo de vinte 

(20) dias, observadas as formalidades previstas no art. 257 e incisos do 

CPC, para conhecimento geral ao público de terceiros que eventualmente 

tenham envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as notificações, na 

forma do artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos ao Requerente, 

mediante copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do CPC.Após, 

arquivem-se os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei nº 

7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020.(ass. Celia Regina 

Vidotti, Juíza de Direito.) E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 17 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061303-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. S. (REQUERIDO)

C. R. D. S. (REQUERIDO)

R. G. D. P. (REQUERIDO)

E. R. D. S. (REQUERIDO)

M. D. S. C. (REQUERIDO)

J. G. R. (REQUERIDO)

C. D. A. P. (REQUERIDO)

O. C. D. P. D. I. E. -. M. (REQUERIDO)

A. C. M. E. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

T. I. (TERCEIRO INTERESSADO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ VARA ESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CELIA 

REGINA VIDOTTI PROCESSO n. 1061303-28.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Improbidade Administrativa]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Endereço: EDIFÍCIO SEDE DAS PROMOTORIAS DE 

JUSTIÇA DA CAPITAL, AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, S/N SETOR D, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-928 POLO PASSIVO: Nome: MAURO LUIZ SAVI 

Endereço: RUA FELICÍSSIMO LEMOS DOS SANTOS, 540, apto 31, SANTA 

ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-240 Nome: JOSE GERALDO RIVA 

Endereço: RUA SINJÃO CURVO, 207, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78040-030 Nome: CELIA DE ALMEIDA PESTANA Endereço: RUA I, 22, 

(MIRANTE DE CUIABÁ) quadra 03, BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-522 Nome: OBJETIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 

EIRELI - ME Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO, 451, - ATÉ 

471/472 sala 06, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-330 Nome: 

AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA Endereço: Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 1347, apto 1202, Duque de Caxias, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-395 Nome: RODRIGO GARCIA DA PAZ Endereço: RUA JAIME 

VERÍSSIMO DE CAMPOS JÚNIOR, 15, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-170 Nome: EDILSON RAFAEL DA 

SILVA Endereço: RUA PARAGUAI, 07, (COHAB A BELA) quadra c, 

SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-445 Nome: MICHELE 

DOS SANTOS CRUZ Endereço: RUA DO INDEPENDENTE, 442, (RES 

ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-210 

Nome: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Endereço: RUA CARLOS 

CASTILHO, (LOT C ESPORTIVO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-722 FINALIDADE: INTIMAÇÃO PARA CONHECIMENTO GERAL 

AO PÚBLICO DE TERCEIROS QUE EVENTUALMENTE TENHAM 

ENVOLVIMENTO NOS FATOS, para ciência formal da medida, por meio da 

qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso demonstra seu 

propósito específico de interromper o prazo prescricional da ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa a ser proposta em 

face de Mauro Luiz Savi; José Geraldo Riva; Celia Almeida Pestana; 

Objetiva Comercio de Produtos de Informática Eireli; Augusto Cesar 

Menezes e Silva; Rodrigo Garcia da Paz; Edilson Rafael da Silva; Michele 

dos Santos Cruz e Carlos Roberto dos Santos, nos termos da Lei nº 

8.429/1992, sobre os fatos apurados no Inquérito Civil SIMP 

000025-023/2016, instaurado para apurar supostos atos ímprobos e dano 

ao erário estadual decorrentes de contratos firmados entre a empresa 

Objetiva e órgãos da administração estadual, bem como a Assembleia 

Legislativa de Mato Grosso, conforme despacho, petição e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. DECISÃO: "Vistos etc.Defiro o protesto como 

requerido, para tanto, proceda-se a notificação pessoal dos demandados, 

para ciência formal da medida, por meio da qual o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso demonstra seu propósito específico de 

interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato 

de improbidade administrativa a ser proposta em face de Mauro Luiz Savi; 

José Geraldo Riva; Celia Almeida Pestana; Objetiva Comercio de Produtos 

de Informática Eireli; Augusto Cesar Menezes e Silva; Rodrigo Garcia da 

Paz; Edilson Rafael da Silva; Michele dos Santos Cruz e Carlos Roberto 

dos Santos, nos termos da Lei nº 8.429/1992, sobre os fatos apurados no 

Inquérito Civil SIMP 000025-023/2016, instaurado para apurar supostos 

atos ímprobos e dano ao erário estadual decorrentes de contratos 

firmados entre a empresa Objetiva e órgãos da administração estadual, 

bem como a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.Expeça-se edital, com 

prazo de vinte (20) dias, observadas as formalidades previstas no art. 

257 e incisos do CPC, para conhecimento geral ao público de terceiros que 

eventualmente tenham envolvimento nos fatos.Comprovadas todas as 

notificações, na forma do artigo 726, § 2º do CPC, entreguem-se os autos 

ao Requerente, mediante copia em mídia digital, nos termos do art. 729 do 

CPC.Após, arquivem-se os autos.Sem custas, nos termos do art. 18, da 

Lei nº 7.347/85.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de janeiro de 2020. (ass. Celia 

Regina Vidotti, Juíza de Direito.) E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ, digitei. CUIABÁ, 17 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1007935-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SILVA DE ABREU OAB - DF49600 (ADVOGADO(A))

TATIANA CAMPOS MATOS GUIDICINI OAB - MG100244 (ADVOGADO(A))

MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA OAB - RJ0169790A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DE ASSIS TORRES OAB - RJ121429 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1007935-41.2018.8.11.0041. 

Requerente: Ministério Público de Mato Grosso Requerido: Claro S/A 

(incorporadora da Net Serviços de Comunicação S/A). Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de 

Antecipação de Tutela, proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, 

em face de Claro S/A. (incorporadora da Net Serviços de Comunicação 

S/A), objetivando, em síntese, a concessão de tutela antecipada para 

determinar que a requerida cumpra a obrigação de informar o consumidor 

sobre todos os detalhes da contratação do serviço e se abstenha de 

efetuar cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente 

informados ao consumidor, no momento da contratação. Narra a inicial, em 

síntese, que foi instaurado o inquérito civil SIMP nº. 0009782-001/2013, a 

partir de documentos enviados pelo PROCON/MT, de onde se verificam 

práticas abusivas imputadas à requerida, relativas à cobrança de serviços 

em valor distinto do pactuado e a ausência da entrega da via do contrato 

firmado com o consumidor. Relata que o PROCON/MT aplicou multa no 

valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) à requerida em 25/09/2013, pela 

ocorrência do vício de informação e cobrança abusiva, no entanto, esta 

prática permanece até os dias atuais, conforme reclamações de 

consumidores registradas no PROCON/MT e, também, no SINDEC-Sistema 

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, alusivas aos anos 

2016, 2017 e 2018. Aduz que a requerida, ao manifestar sobre as 

reclamações, asseverou que o contrato de adesão de prestação de 

serviços pode ser obtido, para consulta, no sítio eletrônico 

www.net.com.br e que o consumidor, no ato da instalação, recebe uma 

cópia do contrato ao assinar a ordem de serviço a ser executada pela 

equipe técnica. Entretanto, na apuração dos fatos junto aos 

consumidores, as informações prestadas pela requerida não foram 
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confirmadas. Afirma que buscou resolver a questão administrativamente, 

encaminhando à requerida termo de ajustamento de conduta, porém, a 

proposta foi recusada. Assevera que a conduta da requerida viola os 

deveres de informação e de transparência nas relações de consumo, 

impondo aos consumidores o pagamento de valores superiores aos que 

foram contratados, além de dificultar o acesso ao contrato firmado. 

Concluiu, sustentando que estão presentes os requisitos necessários, 

requereu a concessão da tutela antecipada em caráter liminar para 

determinar a requerida: a) abster-se de exigir dos consumidores vantagem 

manifestamente excessiva, consistente na cobrança de valores 

divergentes daqueles anteriormente informados ao consumidor no 

momento da contratação dos produtos e/ou serviços de 

telecomunicações; b) caso a contratação seja realizada presencialmente 

por meio de lojas físicas ou agentes autorizados, entregar cópia do 

contrato ao usuário, no momento da adesão aos planos de produtos e/ou 

serviços comercializados pela empresa requerida, ou enviar cópia do 

contrato para a residência do consumidor ou para o endereço eletrônico 

dele (e-mail), à escolha do usuário, no prazo de até dez (10) dias de 

antecedência ao vencimento da primeira fatura; c) Na hipótese de 

contratação à distância por meio telefônico ou eletrônico – Internet, enviar 

cópia do contrato para a residência do consumidor ou para o endereço 

eletrônico dele (e-mail), à escolha do usuário, no prazo de até dez 

(10)dias de antecedência ao vencimento da primeira fatura. Instruiu a 

inicial com cópia do inquérito civil SIMP nº. 009782-001/2013 (id. 12457241 

a 13426043). A liminar foi deferida parcialmente, bem como foi designada 

audiência de conciliação (id. 15286621), que restou infrutífera ante a 

impossibilidade de composição amigável (id. 16734856). Pela decisão 

constante no id. 16076669, foi corrigida a aplicação da multa por 

descumprimento da liminar, que deverá incidir para cada denúncia 

formalizada perante o órgão de defesa do consumidor, ou seja, de forma 

isolada e por ocorrência. A requerida informou a interposição de Agravo 

de Instrumento (id. 17072275). A requerida, por intermédio de seu patrono, 

apresentou contestação (id. 17201678), arguindo preliminares de falta de 

interesse de agir do Ministério Público, ausência de interesses ou direitos 

difusos, coletivos e/ou individuais homogêneos, manifesta inadequação da 

via eleita, e inépcia da inicial. Sustentou que os fatos relatados na inicial 

são questões pontuais, específicas e individuais, que devem ser 

analisadas caso a caso, não se tratando de demanda coletiva, logo, 

inadequada a propositura da presente ação, pois o correto seria o 

ajuizamento de uma ação ordinária individual, para cada consumidor que 

em tese teria sofrido algum dano. Afirmou que não há comprovação das 

irregularidades apontadas na inicial, que não passam de meras acusações 

infundadas, bem como o número de reclamações apresentadas - pouco 

mais que 70 reclamações - são insuficientes para comprovar dano à 

coletividade, considerando a população do Estado de Mato Grosso. No 

mérito, afirmou que disponibiliza aos seus clientes um sistema eletrônico 

exclusivo, por meio do qual todos os consumidores dos serviços da NET 

podem acessar os contratos celebrados com a empresa, consultar os 

exatos valores dos pacotes contratados e os termos e condições da 

contratação. Assevera que não há qualquer ofensa ao dever de 

transparência nas relações de consumo ou irregularidade na prestação do 

serviço, pois, quando da instalação do serviço contratado, a equipe 

técnica entrega ao consumidor, fisicamente, um documento denominado 

“ordem de serviço”, no qual constam todas as informações do serviço 

contratado e, ainda, envia por meio eletrônico dois documentos 

denominados “Ficha de Vendas” e “Aviso de Compras”, onde é possível 

verificar os valores acordados. Frisou que o consumidor tem acesso a 

todas as informações necessárias, para o devido acompanhamento do 

serviço contratado, não havendo, assim, qualquer justificativa para a 

manutenção da tutela de urgência e, muito menos, a condenação ao 

pagamento de eventuais indenizações. Ressaltou que, por não haver 

qualquer ofensa à coletividade, é incabível a condenação em danos 

morais, na forma pleiteada na inicial, uma vez que os direitos pleiteados 

são individuais e não podem ser tratados como interesse difuso ou 

coletivo. Salientou, também, que não restou comprovado que tenha sido 

causado qualquer dano aos consumidores e, que vem cumprindo 

integralmente seus compromissos com a ANATEL, assim, caso seja 

condenada a indenizar o alegado dano moral coletivo, requereu que o 

referido valor seja fixado com base nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, postulou pela revogação da medida liminar por 

entender que não se encontra presente os requisitos do periculum in mora 

e do fumus boni iuris, bem como não deve ser deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova, devendo a multa diária ser reduzida. Concluiu, 

requerendo o acolhimento das preliminares e, no mérito, o julgmentoo 

improcedente dos pedidos formulados na inicial. Juntou documentos 

constantes no id. 17201680 a 17201684. O representante ministerial 

impugnou a contestação, rebatendo as preliminares suscitadas e, 

ratificando os pedidos constantes na inicial, pleiteando pela procedência 

da ação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se de 

Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de 

Tutela, proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso, em face de Claro 

S/A.( incorporadora da Net Serviços de Comunicação S/A), objetivando, 

em síntese, que seja imposta a requerida a obrigação de informar o 

consumidor sobre todos os detalhes da contratação do serviço, 

fornecimento de copia do contrato e, que a empresa se abstenha de 

cobrar valores divergentes daqueles informados ao consumidor, no 

momento da contratação. No caso, verifico que é possível o julgamento 

antecipado do mérito, pois entendo ser desnecessária a produção de 

outras provas, além dos documentos acostados aos autos, bem como em 

razão da inexistência de controvérsia sobre os fatos, nos exatos termos 

que autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Importante 

consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da 

produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código 

de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever 

de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. A 

respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu 

entendimento: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO 

MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT 

FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE 

REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E 

EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A 

HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY 

BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1. DO RECURSO 

ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. (...) 1.2. Julgamento 

antecipado da lide. Possibilidade. Inexistência de cerceamento do direito de 

defesa. Produção de prova documental suficiente. Impossibilidade de 

revisão. Incidência da Súmula 7/STJ. Livre convencimento motivado na 

apreciação das provas. Regra basilar do processo civil brasileiro. 

Precedentes do STJ.” (REsp 1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso). 

Saliento ainda que o Juízo não está adstrito a refutar todas as teses 

levantadas pelas partes, mas sim, a demonstrar logicamente o caminho 

pelo qual chegou à conclusão, nos termos do disposto nos artigos 371 e 

489, II, do CPC e 93, IX, da CF. Neste momento cabe lembrar que o 

Supremo Tribunal Federal, ao analisar recurso que foi atribuída 

repercussão geral (Tema 339) definiu que: “O art. 93, IX, da Constituição 

Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que 

sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada 

uma das alegações ou provas.” Passo a análise das preliminares arguidas 

na contestação pela requerida Claro. A requerida alega falta de interesse 

de agir do Ministério Público, pois as situações fáticas apontadas 

ocorreram de forma específica, conforme acordado entre as partes, e 

não, de forma padronizada que justifique uma análise em contexto 

coletivo. Pela mesma argumentação, a ação civil pública seria inadequada, 

pois não estaria configurado o interesse coletivo, mas sim, questões 

limitadas a contratos individuais, de modo que a via correta para análise e 

apuração de eventuais valores cobrados de forma indevida, seria a ação 

ordinária, a ser ajuizada pelo respectivo titular de cada contrato. No caso, 

analisando detidamente os autos, verifico que as preliminares não 

merecem acolhimento. Ao contrário do que sustenta a empresa requerida, 

a classificação do direito tutelado em difuso, coletivo ou individual 

homogêneo não depende da quantidade dos indivíduos, no caso, os 

consumidores, que tenham sido efetivamente lesados, mas sim, da 

natureza do interesse que se pretende tutelar. No caso, o que se busca 

nesta ação é a proteção do consumidor, em relação ao serviço de 

telefonia ofertado pela empresa requerida, tendo sido identificadas 

práticas tidas como abusivas, consistentes na cobrança de valores 

diversos daqueles ofertados ao consumidor e, a dificuldade do exercício 

do direito a informação, devido a falta de entrega do contrato firmado entre 
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as partes, no momento da contratação, no caso em que esta ocorre de 

forma presencial ou, pela remessa ao consumidor, de forma material ou 

eletrônica, quando a contratação se realiza à distancia. Assim, denota-se 

que estas falhas na prestação do serviço expõem a coletividade e podem, 

potencialmente, lesar a todos os que mantém relação de consumo com a 

empresa requerida ou ainda, aqueles que possam vir a firmar esta relação 

com a mesma. Há, portanto, relevância social, por se tratar de oferta de 

serviço essencial, presente no cotidiano de cada individuo, com potencial 

expectativa de massificação de demandas judiciais individuais. Tem-se, 

assim, que a cobrança de valor diverso daquele que foi ofertado não é 

mais ou menos ilegal para um ou outro usuário dos serviços ofertados 

pela empresa requerida, ao contrário, ela é comum a todos e 

independentemente do efetivo prejuízo monetário sofrido pelos 

consumidores, portanto, tem natureza coletiva. Configurada a ilegalidade, 

aí sim, cada consumidor efetivamente lesado, poderá individualizar o seu 

pedido, visando a reparação do seu prejuízo, de forma individualizada. Há 

que se considerar, ainda, que a tutela pretendida pelo representante do 

Ministério Público, a partir dos fatos articulados na inicial, é a coletiva, de 

proteção a todos os consumidores usuários dos serviços ofertados pela 

empresa requerida. Nesse sentido, aplicando-se a teoria da asserção, a 

ação civil pública é o meio processual adequado ao provimento pretendido 

de proteção ao consumidor contra vícios de informação, bem como o 

Ministerio Público detém legitimidade para ajuizar a ação, que tem por 

finalidade a proteção dos consumidores. Neste sentido: “ADMINISTRATIVO 

E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. 

INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. 

CONSUMIDORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO CONSONANTE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 

SÚMULA 83/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTENTE. 

USURPAÇÃO LEGISLATIVA. INCIDÊNCIA DA 284/STF. ISONOMIA. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. (...) 4. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no mesmo sentido da tese esposada 

pelo acórdão recorrido de que há legitimidade do Ministério Público para 

"promover ação civil pública ou coletiva para tutelar, não apenas direitos 

difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos 

individuais homogêneos, inclusive quando decorrentes da prestação de 

serviços públicos. Trata-se de legitimação que decorre, genericamente, 

dos artigos 127 e 129, III da Constituição da República e, especificamente, 

do artigo 82, I do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)" (REsp 

984.005/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 

13.9.2011, DJe de 26.10.2011). Incidência da Súmula 83/STJ. (...) Agravo 

regimental improvido." (AgRg no AREsp 255.845/SP, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 

10/08/2015). Assim, afasto as preliminares arguidas pela empresa 

requerida e passo a análise do mérito. O representante do ministerial 

pretende que a empresa requerida seja compelida a deixar de cobrar 

valores diversos dos que foram ofertados e pactuados com o consumidor, 

bem como, que entregue aos consumidores uma via do contrato firmado, 

no momento da contratação, quando se tratar de negócio presencial ou, 

encaminhe ao endereço indicado pelo consumidor, de forma física ou 

eletrônica, uma cópia do contrato. No caso, não há dúvida que em se 

tratando de prestação de serviços, incidem as regras aplicáveis ao Código 

de Defesa do Consumidor, haja vista que a empresa requerida é 

equiparada à concessionária de serviço público, prestadora de serviço de 

telecomunicações, considerado essencial, conforme disposto no art. 10, 

da Lei nº. 7.786/89: “Art. 10 – São considerados serviços ou atividades 

essenciais: (...) VII – telecomunicações.” No que tange à responsabilidade 

de seus fornecedores, incide a regra prevista no artigo 14, do CDC: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " A Lei Geral de 

Telecomunicações nº. 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos 

serviços de telecomunicações, trata, dentre outros assuntos, dos direitos 

dos usuários: "Art. 3º. O usuário de serviços de telecomunicações tem 

direito: I – de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de 

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do 

território nacional; (...). IV – à informação adequada sobre as condições 

de prestação dos serviços, suas tarifas e preços;" A Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL, no âmbito de sua competência reguladora, 

editou a Resolução nº. 632/2014, que trata acerca do Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. Constam 

como alguns direitos que devem ser assegurados: "Art. 3º. O Consumidor 

dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo 

do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de 

cada serviço; I – ao acesso e fruição dos serviços dentro dos padrões de 

qualidade e regularidade previstos na regulamentação, e conforme as 

condições ofertadas e contratadas; (...). IV – ao prévio conhecimento e à 

informação adequada sobre as condições de contratação, prestação, 

meios de contato e suporte, formas de pagamento, permanência mínima, 

suspensão e alteração das condições de prestação dos serviços, 

especialmente os preços cobrados, bem como a periodicidade e o índice 

aplicável, em caso de reajuste; (...). XVI – de receber o contrato de 

prestação de serviço, bem como o Plano de Serviço contratado, sem 

qualquer ônus e independentemente de solicitação;" Pelo que se 

depreende da leitura dos autos, após denúncia realizada por 

consumidores, houve a instauração e conclusão do Inquérito Civil n.º 

0009782-001/2013, no qual foi constatada a prática ilegal pela empresa 

requerida, referente à cobrança de serviços em valores diferentes 

daqueles que foram ofertados e contratados inicialmente pelos 

consumidores. Verifica-se, assim, a existência de falha na prestação do 

serviço em relação à completa e adequada informação ao consumidor, o 

que se evidencia quando confrontamos os fatos narrados na denúncia; 

que deu ensejo ao inquérito civil; com as reclamações dos consumidores, 

quanto a prática de cobrança de serviços não contratados e a falta de 

entrega do contrato. Colaciono algumas reclamações de consumidores 

que atestam a prática da requerida. Emanoel Correa Nicolau de Melo (FA 

n.º 51-001.001.18-0001995): “A parte consumidora relata que possui um 

plano de prestação de serviços junto à empresa RECLAMADA NET 

somente a cerca de 4 meses. Ademais. Contesta, porém, a forma com que 

vem sendo cobrado. Pois aduz que o contrato fechado junto à 

RECLAMADA não lhe custaria mais que R$240,00, porém hoje consta com 

cerca de R$1.500,00 de dívidas. Ocorre que cobram preço divergente do 

que lhe fora oferecido, especialmente com relação à telefonia, que deveria 

lhe custar valor fixo de R$40,00, no entanto isto jamais ocorreu.” Breno de 

Oliveira Tenuta (FA n.º 51-001.002.18-0001078): “A parte consumidora 

relata que (sic) possui um plano com a reclamada na importância de R$ 

144,90, o consumidor relata que o valor cobrado do consumidor vem 

sendo somente quantidades superiores. Aduz que houve redução do 

plano em seu serviço de internet, e seu boleto com vencimento 15/12/2017 

com o valor R$ 160,16 e seu boleto com vencimento 15/01/2018 na 

importância R$ 202,06. Imperioso ressaltar que tratasse de uma 

portabilidade onde o consumidor não reconhece produto Ao se manifestar 

sobre o conteúdo de tantas reclamações, a empresa Ré sempre deixou 

assentado que o contrato de adesão de prestação de serviços pode ser 

obtido, para a consulta prévia, no sítio eletrônico [www.net.com.br], 

afirmando ainda que no ato da instalação do serviço, o usuário recebe 

uma cópia do contrato ao assinar a “Ordem de Serviço” a ser executada 

pela equipe técnica da NET (IC-ff.95/96)." Além das reclamações dos 

consumidores, colacionadas pelo representante ministerial, como exemplo 

na falha na prestação dos serviços pela empresa requerida, tal empresa 

já foi, inclusive, multada pelo PROCON-MT, pela ocorrência de vício de 

informação concernente a não entrega de cópias dos contratos aos 

usuários e pelo descumprimento da oferta contratada, que ensejou 

cobrança indevida. Mais uma evidencia, ao contrário do que sustenta a 

requerida, que há falha na prestação dos serviços prestados pela 

empresa requerida, sendo tal ocorrência recorrente, não se limitando 

apenas, aos casos exemplificados pelo requerente nesta ação. Ficou 

demonstrado que, a despeito dos serviços terem sido ofertados por 

determinados preços e condições, os consumidores foram surpreendidos 

com a cobrança de valores superiores àqueles ofertados, ocorrendo 

assim, vício de informação e falha na prestação do serviço. A requerida, 

como pessoa jurídica prestadora de serviço público, tem o dever de 

prestar os seus serviços de maneira adequada, eficaz e eficiente. Esse 

dever não se restringe ao serviço principal prestado pela empresa (de 

telefonia móvel), mas também, em relação as serviços acessórios, como o 

de atendimento e informação ao consumidor. Quando solicitado pelo 

consumidor tais serviços, a empresa requerida deve sempre fornecer o 

que for necessário. Acerca da não entrega do contrato aos usuários, a 

empresa requerida alega que o referido instrumento pode ser obtido em 

sua página eletrônica, de livre acesso aos consumidores. O fato de não 

existir uma liberdade de convenção quanto ás cláusulas de disponibilidade 

do contrato, não dispensa a obrigação de o fornecedor dar conhecimento 
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ao usuário sobre as condições gerais que regerão o serviço firmado, não 

bastando um simples aviso de que o documento pode ser encontrado no 

endereço eletrônico da empresa. Se o referido meio de disponibilização 

fosse realmente eficaz, certamente não existiram tantas reclamações com 

o mesmo teor. Mais especificamente, sobre o dever de informação da 

prestadora de serviço e o correlato direito do consumidor, veja-se o que 

estabelece a Resolução n. 632/2014, acerca da oferta de serviços de 

telecomunicações: "Art. 3º. O consumidor dos serviços abrangidos por 

este regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação 

aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço: (...). XVI – de 

receber o contrato de prestação de serviço, bem como o plano de serviço 

contratado, sem qualquer ônus e independentemente de solicitação. (grifo 

nosso). (...). Art. 41. Consideram-se como oferta de serviços de 

telecomunicações, para fins do disposto neste Regulamento, todas as 

ofertas de varejo, inclusive as Ofertas Conjuntas de Serviços de 

Telecomunicações das Prestadoras. § 1º. A oferta de serviços de 

telecomunicações está associada a Plano de Serviço e abrange as 

informações referentes a facilidades, promoções e descontos, custo de 

aquisição, instalação e manutenção de dispositivos, de acesso e multas 

rescisórias, no caso de aplicação de prazo de permanência mínima; § 2º. 

As informações constantes das ofertas de serviço de telecomunicações 

devem ser claras e suficientes quanto às condições da contratação, 

prestação, alteração, extinção e rescisão, especialmente dos preços e 

tarifas efetivamente cobrados e período de sua vigência." Por sua vez, 

conforme o referido regulamento, todas as condições, alterações ou 

extinção do plano de serviços, ofertas conjuntas e promoções relativas ao 

serviço devem ser claramente informadas ao Consumidor, como se vê: 

"Art. 50. Antes da contratação, devem ser claramente informadas ao 

Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, 

quando for o caso: I – valores de preços e tarifas aplicáveis, com e sem 

promoção; (...). Parágrafo único: As informações constantes deste artigo, 

sem prejuízo de outras que se afigurem relevantes à compreensão do 

Consumidor quanto às condições da oferta contratada, devem ser 

consolidadas em sumário, de forma clara, com destaque às cláusulas 

restritivas e limitadores de direitos, a ser entregue antes da contratação. 

(grifo nosso). (...)." E ainda: "Art. 51. Na contratação, a prestadora deve 

entregar ao consumidor o contrato de prestação de serviço e o Plano de 

Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, 

juntamente com login e senha necessários ao acesso ao espaço 

reservado ao consumidor na página da prestadora na internet, quando for 

o caso. (grifo nosso). § 1º. Caso a contratação de algum serviço de 

telecomunicações se dê por meio de atendimento remoto, a prestadora 

deve enviar ao consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com 

ele acordada, os documentos mencionados no caput." Nesse sentido, o 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “(...)em se tratando de relação 

de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser 

direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. 

Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - 

o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza 

semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar 

infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional 

do consumidor é característica, de regra, pressuposta.” (REsp 

1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015). Com efeito, a prestação do 

serviço pela empresa requerida não se deu de maneira adequada, apta a 

“satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação”, nos 

moldes do artigo 6º, da Lei nº 8.987/95. Em relação ao dano moral coletivo, 

a ser revertido ao Fundo Nacional de Defesa do Direito ao Consumidor, 

tenho que, no caso vertente, não restou suficientemente comprovada a 

sua ocorrência, passível de reparação. É certo que a indenização por 

danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletiva 

e difusa, tem o seu fundamento no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor. Todavia, somente haverá direito a indenização por 

danos morais, independentemente de a responsabilidade ser subjetiva ou 

objetiva, se houver um dano a reparar, ou seja, o dano moral que pode e 

deve ser indenizado é aquele decorrente de situação capaz de provocar 

dor, pela angústia e pelo sofrimento relevantes que cause grave 

humilhação e ofensa ao direito de personalidade. O referido tema ainda é 

bastante controvertido na jurisprudência, entretanto, o STJ já ressaltou 

que “(...) não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que 

pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja 

de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve 

ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, 

intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial 

coletiva.” (REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 10/02/2012). Também, para que seja 

possível impor o dever de indenizar, tem sido sustentada a necessidade 

de vincular o dano moral coletivo à existência de dor, de sofrimento 

psíquico, sendo que estes possuem caráter necessariamente individual, o 

que, aliás, tornaria, em tese, o dano moral incompatível com a 

indeterminabilidade dos sujeitos passivos de quaisquer direitos difusos. 

Neste sentido, também o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA 

VINCULAÇÃO DO DANO MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO 

PSÍQUICO, DE CARÁTER INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO 

DE TRANSINDIVIDUALIDADE. INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO 

PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO.” (STJ –Primeira Turma –Recurso Especial nº 

598.281-MG - Rel. Min. Luiz Fux – julgado em 02/05/2006). Os Tribunais de 

Justiça de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul também já se posicionaram 

quanto a necessidade de que o fato ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 

Este é o entendimento: “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

EM DINHEIRO - POSSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI 

MUNICIPAL - CONSTITUCIONALIDADE - DANO MORAL COLETIVO - 

DESCABIMENTO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível, em ação civil pública, a 

cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer e de 

pagamento pelo dano moral causado. (...). 5. Em verdade, é preciso ter 

cautela, para se evitar que qualquer circunstância, capaz de ocorrer no 

dia-a-dia, passe a ser motivo de pleito indenizatório, isto porque, meros 

aborrecimentos e incômodos, ainda que derivados de erro praticado por 

terceiro, não são capazes de gerar danos morais, eis que, para tanto, 

impõe-se a existência e um sentimento contundente de dor, sofrimento ou 

humilhação. 6. A determinação ao apelante que afixe, em local visível e de 

fácil acesso, informações sobre a quantidade de funcionários e a escala 

de trabalho do setor de caixas convencionais colocados à disposição dos 

consumidores serve para assegurar que o consumidor tenha à disposição 

uma ferramenta para fiscalizar o cumprimento da lei e não induz a riscos 

de segurança, uma vez que não há ordem de disponibilização de escala 

nominal, mas tão-somente da quantidade de funcionários atendendo nos 

caixas convencionais.” (TJMT – Terceira Câmara Cível – Ap 100631/2010, 

Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Data do Julgamento 16/04/2013 - Data 

da publicação no DJE 03/06/2013). “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA COLETIVA DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADA. Tratando-se de 

conduta lesiva e reprovável bem demonstrada nos autos, impõe-se a 

condenação da apelante a reparar o dano material por ela causado. Não 

se verifica nos autos qualquer lesão ao direito da personalidade, pois 

constitui apenas uma má prestação de serviços, causando um mero 

transtorno, sem consequências na esfera íntima e psíquica dos 

consumidores. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA 

APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO.” 

(Apelação Cível Nº 70038341368, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 20/03/2014). Na 

hipótese dos autos, o possível dano em potencial alegado pelo Ministério 

Público, em nenhum momento chegou a ser demonstrado, reclamado ou 

efetivamente experimentado, por quaisquer dos consumidores em 

questão. Essa situação, por si só, não gera o dano moral coletivo, não 

configura ofensa à honra ou integridade moral, mas sim, mero 

aborrecimento, comum nas relações sociais e comerciais, insuficiente 

para gerar repercussão perante a sociedade. Portanto, não basta que a 

conduta da requerida tenha tornado possível a ocorrência do dano. É 

imprescindível a sua efetiva ocorrência, como requisito primeiro para a 

configuração da obrigação de reparar. Assim sendo, por não restarem 

configurados os pressupostos para a condenação à indenização por 

danos morais coletivos, não vejo como admitir a procedência deste pedido. 

Por fim, há que se consignar, ainda, que o alcance da sentença, nas 

ações civis públicas para tutela do direito do consumidor, não fica restrito 

aos limites territoriais da comarca onde tramitou a ação, mas a 

determinadas situações fáticas e a sujeitos. O art. 16, da Lei de Ação Civil 

Pública, assim dispõe: “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 

omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o 
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pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 

que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 

fundamento, valendo-se de nova prova.” No caso em comento, o 

representante do Ministério Público salientou que a pretensão deduzida se 

limita a tratar dos danos de âmbito regional, nos termos do art. 93, II, da Lei 

n.º 8.078/90, de modo que a eficácia das decisões proferidas nesta ação, 

sejam sumárias ou exaurientes, abrangendo todos os consumidores que 

adquirirem produtos e serviços comercializados pela empresa requerida, 

no território do Estado de Mato Grosso e, não somente àqueles 

consumidores que residem nos termos da Comarca onde a ação foi 

proposta. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMARCAS DIVERSAS – 

DELIMITAÇÃO DO ALCANCE TERRITORIAL CONTIDO NA SENTENÇA – 

LIMITAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA DO JULGADO - EXTINÇÃO DA AÇÃO 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A doutrina pátria 

entende, unanimemente, que o art. 16 da LACP é inconstitucional e 

ineficaz. Para Cássio Scarpinela, trata-se de inconstitucionalidade formal, 

porquanto derivam de medidas provisórias que foram, posteriormente, 

convertidas em lei, vez que não atendiam os pressupostos constitucionais 

da urgência e relevância. Já para Nelson Nery Jr, Hugo Mazzili e Freddie 

Didier Jr, essa inconstitucionalidade é material, em vista da falta de 

razoabilidade, posto que houve confusão entre coisa julgada e 

competência. 2. Entretanto, a jurisprudência pátria reconhece a 

constitucionalidade do art. 16 da LACP, restringindo o alcance territorial da 

decisão de mérito. 3. Considerando que o objeto da Ação Civil Pública que 

ensejou a condenação possui grupo determinável, cujos afetados 

encontram-se ligados por meio de uma relação jurídica base, deve a 

sentença restringir-se, especificadamente, àqueles usuários que se 

enquadram nos limites impostos na sentença recorrida. 4. Sentença de 

extinção mantida. Apelo desprovido.” (N.U 0007504-55.2013.8.11.0055, , 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 

19/10/2018) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, 

para converter em definitiva a liminar deferida no id 15286621 e, para 

impor è empresa requerida a obrigação de: 1. Abster-se de exigir dos 

consumidores vantagem manifestamente excessiva, consistente na 

cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao 

consumidor, no momento da contratação dos produtos e/ou serviços de 

telecomunicações. 2. Entregar aos consumidores a cópia do contrato 

firmado, com condições gerais e específicas que identifiquem, de forma 

clara, quais os serviços adquiridos e o valor individual de cada serviço e 

ainda, especificar o prazo de fidelização e multa, se houver, no momento 

em que for feita a adesão aos produtos e serviços de forma presencial, 

ou seja, em lojas físicas ou agentes autorizados. 3. Encaminhar a cópia do 

contrato firmado com os consumidores, com as condições gerais e 

específicas que identifiquem, de forma clara, quais os serviços adquiridos 

e o valor individual, o prazo de fidelização e multa, se houver, por meio de 

correspondência física ou eletrônica, no endereço que o consumidor 

informar, quando a contratação for feita a distância, por meio telefônico ou 

eletrônico – internet, no prazo de até dez (10) dias de antecedência, ao 

vencimento da primeira fatura. Para a hipótese de não cumprimento da 

obrigação, arbitro multa valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada 

caso de inadimplemento, a ser revertido em favor do Fundo Estadual de 

Defesa do Consumidor. Julgo, por consequência, extinto o presente feito, 

com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 

de janeiro de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1042177-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: EMANUEL PINHEIRO, HUARK 

DOUGLAS CORREIA AT Vistos. 1. Relatório: Trata-se de Ação Civil Pública 

por Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Dano ao Erário 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

Emanuel Pinheiro e Huark Douglas Correia, todos devidamente 

qualificados. Narra o autor, em síntese, que a presente ação está baseada 

no procedimento SIMP n.º 000762-005/2018, instaurado pela Portaria n.º 

18/2018, visando apurar denúncia “de que a contratação temporária tem 

sido uma antiga opção de gestão na SMS, contrária a obrigação da 

realização de concurso público e em desobediência a regramento legal e 

constitucional, bem como a ordem judicial” (Sic, Id n.º 16834724). Alega 

que a reclamação original recebida pela ouvidoria era de que Willian 

Sidney Araújo de Moraes seria funcionário da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, pórem não comparecia para trabalhar. 

Diz que, realizada diligências preliminares, a Secretaria Municipal de 

Gestão informou que a referida pessoa é contratada temporária da 

Secretaria Municipal de Saúde, com ingresso em 01.04.2018, sob a gestão 

dos requeridos. Menciona que já foi proposta anteriormente uma Ação Civil 

Pública, sob o n.º 84/2009, autos n.º 21140-72.2009.811.0041, código 

385201, atualmente em fase de cumprimento de sentença, perante a Vara 

Especializada. Relata que no mencionado feito, a magistrada Célia Regina 

Vidotti, além de condenar o Ex-Prefeito Wilson Santos e o ex-Secretário 

Municipal de Saúde Luiz Soares, por ato de improbidade administrativa, 

estabeleceu as seguintes obrigações, in verbis: “2. Determinar ao 

Município de Cuiabá, por seu gestor, proceda a: a) exoneração imediata 

dos servidores temporários ocupantes de cargos públicos na Secretaria 

Municipal de Saúde-SMS, cujos contratos foram declarados nulos por esta 

decisão; b) rescisão imediata dos contratos com pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços de mão-de-obra na área de saúde que foram 

declarados nulos por esta decisão; c) restrição aos pagamentos dos 

contratos declarados nulos por esta decisão, ressalvados os serviços 

efetivamente prestados; d) abstenção de novas contratações temporárias 

na área de saúde, que tenham por fundamento a hipótese prevista no 

inciso VI, do art. 44, da Lei Complementar nº 94/2003, que foi declarado 

inconstitucional por esta decisão, ou sem definir expressamente qual a 

hipótese de necessidade excepcional em que se enquadra (incisos I, II, III, 

IV e V, do art. 44, da Lei Municipal 94/2003). Quanto ao peido de 

nomeação dos servidores aprovados no Concurso Edital nº 

001/2007-PMC, pelo terceiro requerido, Prefeitura Municipal, verifica-se a 

ocorrência de fato superveniente que ocasionou a perda do seu objeto, 

pelo decurso do tempo, que alcançou o termo final de validade, fixado 

para o dia 28/03/2010, conforme Decreto nº 4.751/2009 (fls. 964). Desta 

forma, se necessária a manutenção do serviço essencial de saúde, deve 

o requerido Município de Cuiabá realizar novo concurso público, no prazo 

de até noventa (90) dias. Ainda, em relação aos requeridos Wilson Pereira 

Santos e Luiz Antônio Vitório Soares, reconheço a prática do ato de 

improbidade administrativa previsto no art. 11, da Lei 8.429/92 e assim, 

aplico-lhes as sanções previstas no art. 12, inciso III, consistente na perda 

da função pública; suspensão de direitos políticos pelo período de três 

(03) anos e proibição e contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de três (três) anos.” Assevera que, em sede recursal, a 

sentença foi parcialmente retificada. Sustenta que o problema arrasta-se 

desde 2008, data da primeira investigação, com absoluto desinteresse do 

Município de Cuiabá, representado por seus sucessivos Prefeitos 

Municipais e Secretários Municipais de Saúde, que nunca cumpriram a lei 

e, mais recentemente, a decisão judicial. Aduz que essa situação de 

descaso e desobediência é evidente, uma vez que as contratações 

temporárias nunca foram interrompidas, os contratos temporários 

irregulares são sistematicamente renovados ou novos são celebrados. 

Alega que em razão de descumprimento de Termo de Ajustamento de 

Conduta-TAC, celebrado sobre a mesma situação, foi proposta uma Ação 
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de Execução de Título Extrajudicial, n.º1026831-35.2018.8.11.0041, cuja 

inicial visa à realização de concurso público; a manutenção de percentual 

mínimo de contratações temporárias; a rescisão dos contratos irregulares 

existentes e, especialmente, a abstenção de celebração novas 

contratações temporárias. Relata que o Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, em decisão proferida no Processo de Representação de 

Natureza Externa n.º 25-012-0/2018, publicada em 07.08.18, determinou, 

como medida cautelar, a notificação do Prefeito de Cuiabá para que 

suspendesse qualquer espécie de contratação temporária no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista relatório apresentado pela 

Secretaria de Controle Externo e Atos de Pessoal do Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso. Elucida que informações da Secretaria 

Municipal de Saúde atestam que em meados de 2018, existiam 2.657 (dois 

mil seiscentos e cinquenta e sete) contratos temporários, correspondendo 

a quase metade do quadro pessoal da Secretaria Municipal de Saúde. Diz 

que, só na gestão dos requeridos, foram realizadas 369 (trezentos e 

sessenta e nove) contratações temporárias, em desobediência à lei, e, 

especialmente, à decisão judicial. Menciona que, não obstante as diversas 

tentativas de cumprimento da ordem judicial, não houve cumprimento da 

decisão judicial, “por descaso, descuido, péssima gestão, má-fé e 

inquestionável dolo dos atuais Prefeito Municipal e Secretário Municipal de 

Saúde, réus nesta ação.” (Sic, Id n.º 16834724, Pág.5). Narra que o 

subscritor da exordial, expediu Notificação Recomendatória n.º 07/2018 

endereçada aos réus, especialmente ao Prefeito Municipal que seria, em 

última análise, o responsável pelo efetivo atendimento da sentença judicial, 

ficando eles constituídos em mora, com impossibilidade de alegação de 

futura de desconhecimento da lei e de ausência de dolo, com 

demonstração clara da vontade livre e consciente de descumprir decisão 

judicial, burlar a lei e desobedecer regra constitucional. Diante disso, 

sustenta o autor que as ações dos requeridos violaram os princípios 

constitucionais protegidos pelo art. 37 da Constituição Federal e art. 11, 

caput, e inciso II, da Lei nº 8.429/92-LIA. Requer a procedência da ação 

para que sejam aplicadas aos requeridos as sanções cabíveis estipuladas 

no art. 12, inciso III, “da LIA”. Em 07.12.2018 foi determinada a notificação 

dos requeridos (Id n.º 16948771). Os requeridos foram notificados (Ids. 

17081859 e 19269604). Ambos os requeridos apresentaram manifestação 

inicial (Ids. 17827826 e 21763995). Pelo autor, impugnação às 

manifestações dos requeridos (Id. 20138619). Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. 2.2. Fundamentação: Imputação 

e Juízo de Admissibilidade da Petição Inicial. O art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da 

Lei de Improbidade Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao 

recebimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa, a 

exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP [crimes funcionais] e pela Lei n.º 

8.038/90 [crimes de competência originária], verbis: “Art. 17. A ação 

principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar. §6º A ação será instruída com documentos ou 

justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de 

apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação 

vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de 

Processo Civil. §7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. §8º Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”. A ratio da norma 

foi a de “criar uma importante barreira processual ao processamento de 

lides temerárias e injustas, destituídas de base razoável (‘indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade’, na dicção do §6º), 

preservando não só o agenda público e a própria Administração, cuja 

honorabilidade se vê também afetada, como também o Poder Judiciário, 

órgão de soberania estatal que deve ser preservado de ‘aventuras 

processuais’”[1]. Não por outra razão, o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu ser dispensável o procedimento de admissibilidade 

quando a petição inicial estiver lastreada em inquérito civil, ou seja, 

instruída com base razoável (REsp n.º 896632/RO, 2ª T., rel. Min. Herman 

Benjamin, j. em 28/10/2008; REsp 944555/SC, 2ª T., rel. Min. Herman 

Benjamin, j. em25/11/2008 ). Além disso, é pacífico no âmbito dessa Corte 

Superior de Justiça que “a ausência de notificação do réu para a defesa 

prévia, prevista no art. 17, §7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só 

acarreta nulidade se houver prejuízo (pas de nullité grief)” (EResp 

1.008.632/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., j. em 11.02.2015; 

AgRg no REsp 1.336.055/GO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 

10/06/2014). Dessa forma, havendo indícios suficientes da existência do 

ato de improbidade (§6º do art. 17 da LIA) deve ser recebida a petição 

inicial, reservando-se o exame aprofundado da causa petendi para a fase 

processual própria. A contrario sensu, a petição inicial será rejeitada 

quando restar comprovada a inexistência do ato de improbidade, a 

improcedência da ação ou a inadequação da via eleita (§7º do art. 16 da 

LIA). A inexistência do ato de improbidade pressupõe a comprovação (i) 

de que o ato não ocorreu ou (ii) de que o ato não se subsume à norma. A 

improcedência da ação decorre, por exemplo, (i) da prescrição ou (ii) de 

não ter o réu concorrido para a prática do ato. Por outro lado, a 

inadequação da via eleita corresponde à falta de pressupostos 

processuais (art. 330, III, do CPC), rendendo ensejo a extinção do 

processo sem julgamento de mérito (art. 485 do CPC). Como se vê, 

reconhecida a inexistência do ato de improbidade ou a improcedência da 

ação, o processo será julgado antecipada e sumariamente, obstando o 

exercício do “direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5º, 

LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 

5º, XXXV) e impondo-se a absolvição liminar sem processo”[2], razão pela 

qual apenas em hipóteses excepcionalíssimas seria admissível tal 

providência. Com efeito, não sendo o caso de lide temerária, o 

prosseguimento do feito é imprescindível para definir-se, ao final, a 

responsabilidade ou não dos agentes incluídos no polo passivo, sob pena 

de o julgamento antecipado da lide ferir o direito constitucional à prova do 

alegado pelo autor, a ser exercido durante a instrução processual. Dessa 

forma, havendo indícios de que o requerido praticou ou concorreu para a 

prática de um ato descrito na lei como ímprobo [art. 11 da LIA] e estando a 

petição inicial sem vícios, a hipótese será de admissibilidade da ação, 

porquanto incabível nessa fase processual o exame aprofundado da 

causa petendi ou mesmo a incursão sobre questões afetas ao animús do 

agente [dolo]. Esse é o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA – 

NULIDADE NA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – 

MATÉRIA DE MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL – REQUISITOS EXIGIDOS 

– NÃO PREENCHIMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – 

RECEBIMENTO DA INICIAL – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em 

nulidade da decisão, quando o magistrado consigna somente a existência 

de elementos necessários para o RECEBIMENTO da exordial da ação civil 

pública, deixando para analisar a tese dos requeridos com a instrução e 

julgamento. Havendo indícios da prática de ato ímprobo, o RECEBIMENTO 

da inicial é medida impositiva.O decreto de indisponibilidade de bens, 

requer a necessária demonstração do fumus boni iuris, ou seja, dos 

indícios dos atos de IMPROBIDADE e do periculum in mora, que emerge da 

gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao Erário (Lei n. 

8.429/92, art.7º). Não demonstrado o prejuízo ao erário municipal, 

impõe-se a reforma do decisum agravado para afastar o comando de 

indisponibilidade de bens do recorrente (N.U 1013575-85.2017.8.11.0000, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. 

AUSÊNCIA DE FUNTAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA 

DECISÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. A demonstração de indícios 

razoáveis da prática de atos ímprobos é suficiente para o RECEBIMENTO 

da inicial de ação civil pública por ato de IMPROBIDADE administrativa (N.U 

1000651-76.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016)” No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. 

Superior Tribunal de Justiça: “DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DA REJEIÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. 1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é 

suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 2. Como deflui da 
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expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429 /92, somente será 

possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. 3. Na espécie, o que mais se 

enalteceu na instância recursal de origem foi a tão só insuficiência de 

provas acerca das condutas ímprobas descritas na petição inicial, sem 

que, em contrário, se tivesse apontado a presença de provas robustas a 

evidenciar, de plano, a inexistência do assacado ato de improbidade. 4. 

Nesse contexto, somente após a competente instrução probatória é que 

se poderá concluir pela existência, ou não, do questionado comportamento 

ímprobo do réu. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal 

provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1428945 MA 2014/0004100- 7 - Data de publicação: 05/12/2014). 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO DO MUNICÍPIO 

COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO. 

RECEBIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Há farta documentação 

comprobatória, que, por certo, juntamente com a defesa prévia dos 

demandados, servirão de subsídio ao magistrado para o julgamento do 

feito. 4. A decisão que recebe a inicial da ação civil pública de improbidade 

administrativa está condicionada à existência de indícios suficientes da 

prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92), não sendo 

necessária a presença de elementos que levem de imediato, à convicção 

da responsabilidade do réu. 5. Havendo indícios razoáveis da prática de 

improbidade administrativa pelo agente público, devem ser autorizadas a 

instauração e o prosseguimento da demanda. 6. Na fase preliminar de 

recebimento da inicial em ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que 

apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo 

suficientes simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no 

decorrer da instrução processual) da conduta indigitada como ímproba. 7. 

Havendo, nos autos, suporte probatório mínimo acerca da ocorrência de 

atos de improbidade administrativa imputados ao agravante, impõe-se o 

recebimento da inicial e o prosseguimento da ação civil pública fundada na 

Lei n.º 8.429/92. 8. ...” TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00077487320144030000 SP (TRF-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

22/02/2019. Feitas essas considerações, passo a analisar as imputações, 

com vistas a exteriorizar o meu convencimento quanto ao recebimento da 

ação, nos termos do art. 17, §§8º e 9º, da Lei de Improbidade. No caso em 

exame, nota-se que a inicial está instruída com documentos oriundos da 

Secretaria Municipal de Saúde, decisão do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso na Representação de Natureza Interna n.º 250120/2018, 

ação de execução de obrigação de fazer e não fazer fundamentada em 

TAC (n.º 1026831-35.2018.8.11.0041), bem como sentença proferida na 

ação civil pública código n.º 385201, os quais apontam o possível 

descumprimento por parte dos agentes públicos requeridos das normas 

legais inerentes ao ingresso no serviço público. Segundo informações 

contidas na CI n.º 1559/Gabinete/SMS/2018, em 11.07.2018, existiam 

cerca de 2657 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete) contratos 

temporários de servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Id n.º 

16837716, Pág. 8). Outrossim, consta na CI n.º 0655/2018/CERAGP/MS, 

que a partir de 14.03.2018, data nomeação do segundo requerido como 

Secretário Municipal, foram contratados temporariamente 369 (trezentos e 

sessenta e nove) servidores públicos até 15.07.2018 (Id nº 16837716, 

Pág. 9). Ainda, ao que se denota dos autos, notadamente, da decisão do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso na Representação de 

Natureza Interna proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de 

Pessoal, na qual foi determinada como medida cautelar a suspensão de 

qualquer espécie de contratação temporária sem processo simplificado ou 

concurso público, que restou assentado que os apontamentos 

relacionados pelos auditores acerca da contratações temporárias 

realizadas nas gestão dos requeridos “não só evidencia a provável 

contrariedade com o regramento municipal, como também também torna 

verossímil o afrontamento aos princípios constitucionais da 

impessoalidade, publicidade e da moralidade, bem como factível o 

desacato a preceitos de natureza cogente consagrados no citado artigo 

37 da Constituição Federal de 1988” (Sic, Id nº 16834953, Pág. 5). Com 

efeito, inobstante exista independência de instâncias, se no âmbito 

administrativo, as apurações e informações colhidas apontaram para a 

provável violação de princípios previstos no art. 37, da Constituição 

Federal, é de se considerar a presença de indícios da prática de atos de 

improbidade administrativa, pois as condutas, se comprovadas, moldam-se 

ao tipo descrito no art. 11, da Lei nº 8.429/1992. Além disso, ao menos 

nesta fase inicial, verifico que às condutas dos agentes públicos, 

consistente no descumprimento do preceito legal que impõe a observância 

de concurso para o ingresso no serviço público, bem assim no 

descumprimento de ordem judicial, subsumem-se ao preceito primário da 

norma invocada pelo Parquet, devendo a análise do elemento subjetivo 

[dolo] ser efetuada na fase processual própria. Portanto, tendo os 

requeridos incorrido em prática de atos que, em princípio, subsumem-se 

às condutas ímprobas descritas na inicial pelo autor, estando, ainda, a 

petição inicial apta, a hipótese é de recebimento da ação civil pública, com 

a instauração do contraditório, oportunizando-se a abertura da fase 

probatória, momento próprio para a análise aprofundada das matérias de 

mérito suscitadas. 3. Deliberações Finais: À vista do exposto, RECEBO a 

petição inicial. CITEM-SE os requerido para, no prazo legal, apresentarem 

contestação. Após o decurso do prazo para tal desiderato, certifique-se o 

necessário e, em seguida, dê-se vista aos autores para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugná-la. Proceda-se com a intimação pessoal do 

Município de Cuiabá, na pessoa de seu Procurador Geral, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a ação e, querendo, 

pratique os atos que lhes são facultados pelo §2°, do artigo 5º, da Lei 

7.347/85. Intimem-se. Cuiabá/MT, 08 de Janeiro de 2020. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Emerson Garcia, Rogério 

Pacheco Alves. Improbidade Administrativa, pg. 1046. 9 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. [2] Indem supra.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1006545-70.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ANDRE LUIZ PRIETO, HERCULES DA 

SILVA GAHYVA K. Vistos. 1. Relatório: Trata-se de Ação Civil Pública por 

Ato de Improbidade Administrativa c/c Reparação de Dano ao Erário 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de 

André Luiz Prieto e Hércules da Silva Gahyva, ambos devidamente 

qualificados. Narra o autor que instaurou o Inquérito Civil SIMP 

001757-023/2012, visando apurar atos de improbidade administrativa, 

consistente no deferimento e pagamento privilegiado de conversão de 

férias e pagamento ilegal de licenças-prêmio, convertidas em abono 

pecuniário, nos períodos de 2011 e 2012, atendendo a uma pequena 

parcela de Defensores Públicos e servidores da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Assevera que, após colheita de informações, 

constatou-se que André Luiz Prieto, ex-Defensor Público-Geral, e 

Hércules da Silva Gahyva, então Sub-Defensor Público Geral, ambos na 

direção da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, foram os 

responsáveis pelos deferimentos e pagamentos de conversões de férias 

e licenças-prêmio não gozadas a servidores e Defensores Públicos, no 

período de 2011 e 2012, sendo que, neste mesmo período, pedidos 

idênticos foram indeferidos a outros Defensores Públicos. Diz que, após 

conclusão de processo administrativo, o Defensor Público-Geral Djalma 

Sabo Mendes Júnior entendeu que os ex-gestores do biênio 2011/2012, 

ora requeridos, “praticaram conduta ilegal e violaram deveres funcionais e 

princípios da Administração Pública relacionados à impessoalidade, 

moralidade, eficiência e legalidade, por terem ordenado o pagamento de 

conversão de férias em pecúnia a apenas alguns membros por estes 

escolhidos (protegidos) [...]”. Diante disso, sustenta o autor que as ações 

dos requeridos violaram os princípios constitucionais protegidos pelo art. 

37 da Constituição Federal e art. 11 da Lei nº 8.429/92-LIA, bem como que 
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o requerido André Prieto também infringiu o art. 10, caput, e inciso IX da 

LIA. Requer a procedência dos pedidos para que sejam aplicadas aos 

requeridos as sanções cabíveis, estipuladas no art. 12, inciso III, da LIA. 

Em 09.03.2017 foi determinada a notificação dos requeridos (Id. 5061905). 

Os requeridos foram notificados (Ids. 5591556 e 5769416). Ambos os 

requeridos apresentaram manifestação inicial (Ids. 6076025 e 6070743). 

Pelo autor, impugnação às manifestações dos requeridos (Id. 7227913). 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 2. Fundamentação. 2.1. 

Preliminares. Em sua manifestação inicial, o requerido André Luiz Prieto 

suscita a preliminar de incompetência absoluta deste Juízo, ao argumento 

de que, ao caso, deve ser aplicada a tese de foro por prerrogativa de 

função firmada no julgamento da Reclamação nº 21138-6 pelo Supremo 

Tribunal Federal. O requerido sustenta que, em razão da função outrora 

exercida por ele, de Defensor Público, a qual ainda é exercida pelo 

segundo requerido, deve ser aplicada a regra de foro por prerrogativa 

prevista no art. 96, I, ‘a’, da Constituição Estadual, devendo o feito ser 

processado no Tribunal de Justiça deste Estado. Anoto que a pretensão 

do requerido de aplicação do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal na Reclamação n º 2.138, que extinguiu ação de improbidade 

movida em face de ex-Ministro do Estado, sob o fundamento que o agente 

político responde por crime de responsabilidade previsto na Lei n.º 

1.079/50, é questão absolutamente dissociada da hipótese aqui em 

análise, pois o demandado não é agente político, nem se trata de apuração 

de crime de responsabilidade. Ainda que fosse agente político, a 

excepcionalidade aplicada na decisão acima indicada não teria o condão 

de afastar os agentes políticos da responsabilização pela eventual prática 

de atos tipificados na Lei n.º 8.429/92. Trata-se de questão pacificada, 

consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

“APLICABILIDADE DA LEIDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS 

AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. 

RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVODA 

EX-PREFEITA DESPROVIDO. [...]A Corte Especial do STJ, no julgamento da 

Rcl 2.790/SC (Rel.Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.3.2010), pacificou 

o entendimento de que os agentes políticos podem ser processados por 

seus atos pela Lei de Improbidade Administrativa (8.429/92). Ressalva do 

ponto de vista do Relator. 3. O julgamento da Reclamação 2.138/DF 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal não integra o rol das ações 

constitucionais destinadas a promover o controle concentrado e abstrato 

de constitucionalidade das leis, não possuindo efeito vinculante como 

pretende a recorrente. 4. Agravo Regimental da ex-Prefeita desprovido.” 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg 

no AREsp 46546 MA 2011/0212054-2 (STJ). Data de publicação: 

28/02/2012 O art. 96, inciso I, ‘a’, da Constituição Estadual, apontado pelo 

requerido, também não se aplica ao caso presente, pois tal dispositivo é 

ao claro ao dispor que a competência privativa do Tribunal de Justiça para 

processar e julgar, dentre outros, membros da Defensoria Pública, se dá 

quando a conduta for relacionada às infrações penais comuns e de 

responsabilidade. A jurisprudência pátria também é firme no sentido de 

que o foro por prerrogativa de função não é extensível às ações de 

improbidade administrativa. Nesse sentido, veja-se julgado do STJ: “[...] O 

foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal 

em relação às infrações penais comuns não é extensível às ações de 

improbidade administrativa, de natureza civil. Em primeiro lugar, o foro 

privilegiado é destinado a abarcar apenas as infrações penais. A suposta 

gravidade das sanções previstas no art. 37, § 4º, da Constituição, não 

reveste a ação de improbidade administrativa de natureza penal. Em 

segundo lugar, o foro privilegiado submete-se a regime de direito estrito, já 

que representa exceção aos princípios estruturantes da igualdade e da 

república. Não comporta, portanto, ampliação a hipóteses não 

expressamente previstas no texto constitucional. [...] Por fim, a fixação de 

competência para julgar a ação de improbidade no 1o grau de jurisdição, 

além de constituir fórmula mais republicana, é atenta às capacidades 

institucionais dos diferentes graus de jurisdição para a realização da 

instrução processual, de modo a promover maior eficiência no combate à 

corrupção e na proteção à moralidade administrativa. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento”. (Pet 3240 AgR, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 10/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 

21-08-2018 PUBLIC 22-08-2018) Assim sendo, a preliminar de 

incompetência do Juízo arguida pelo requerido André Luiz Prieto não 

comporta acolhimento. 2.2. Fundamentação: Imputação e Juízo de 

Admissibilidade da Petição Inicial. O art. 17, §§ 6º, 7º e 8º, da Lei de 

Improbidade Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao 

recebimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa, a 

exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP [crimes funcionais] e pela Lei n.º 

8.038/90 [crimes de competência originária], verbis: “Art. 17. A ação 

principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou 

pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 

medida cautelar. §6º A ação será instruída com documentos ou 

justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de 

improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de 

apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação 

vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de 

Processo Civil. §7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, dentro do prazo de quinze dias. §8º Recebida a 

manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, 

rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da 

improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”. A ratio da norma 

foi a de “criar uma importante barreira processual ao processamento de 

lides temerárias e injustas, destituídas de base razoável (‘indícios 

suficientes da existência do ato de improbidade’, na dicção do §6º), 

preservando não só o agenda público e a própria Administração, cuja 

honorabilidade se vê também afetada, como também o Poder Judiciário, 

órgão de soberania estatal que deve ser preservado de ‘aventuras 

processuais’”[1]. Não por outra razão, o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu ser dispensável o procedimento de admissibilidade 

quando a petição inicial estiver lastreada em inquérito civil, ou seja, 

instruída com base razoável (REsp n.º 896632/RO, 2ª T., rel. Min. Herman 

Benjamin, j. em 28/10/2008; REsp 944555/SC, 2ª T., rel. Min. Herman 

Benjamin, j. em25/11/2008 ). Além disso, é pacífico no âmbito dessa Corte 

Superior de Justiça que “a ausência de notificação do réu para a defesa 

prévia, prevista no art. 17, §7º, da Lei de Improbidade Administrativa, só 

acarreta nulidade se houver prejuízo (pas de nullité grief)” (EResp 

1.008.632/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª S., j. em 11.02.2015; 

AgRg no REsp 1.336.055/GO, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 

10/06/2014). Dessa forma, havendo indícios suficientes da existência do 

ato de improbidade (§6º do art. 17 da LIA) deve ser recebida a petição 

inicial, reservando-se o exame aprofundado da causa petendi para a fase 

processual própria. A contrario sensu, a petição inicial será rejeitada 

quando restar comprovada a inexistência do ato de improbidade, a 

improcedência da ação ou a inadequação da via eleita (§7º do art. 16 da 

LIA). A inexistência do ato de improbidade pressupõe a comprovação (i) 

de que o ato não ocorreu ou (ii) de que o ato não se subsume à norma. A 

improcedência da ação decorre, por exemplo, (i) da prescrição ou (ii) de 

não ter o réu concorrido para a prática do ato. Por outro lado, a 

inadequação da via eleita corresponde à falta de pressupostos 

processuais (art. 330, III, do CPC), rendendo ensejo a extinção do 

processo sem julgamento de mérito (art. 485 do CPC). Como se vê, 

reconhecida a inexistência do ato de improbidade ou a improcedência da 

ação, o processo será julgado antecipada e sumariamente, obstando o 

exercício do “direito à prova do alegado no curso do processo (art. 5º, 

LV), esvaziando-se, no plano fático, o direito constitucional de ação (art. 

5º, XXXV) e impondo-se a absolvição liminar sem processo”[2], razão pela 

qual apenas em hipóteses excepcionalíssimas seria admissível tal 

providência. Com efeito, não sendo o caso de lide temerária, o 

prosseguimento do feito é imprescindível para definir-se, ao final, a 

responsabilidade ou não dos agentes incluídos no polo passivo, sob pena 

de o julgamento antecipado da lide ferir o direito constitucional à prova do 

alegado pelo autor, a ser exercido durante a instrução processual. Dessa 

forma, havendo indícios de que o requerido praticou ou concorreu para a 

prática de um ato descrito na lei como ímprobo [art. 11 da LIA] e estando a 

petição inicial sem vícios, a hipótese será de admissibilidade da ação, 

porquanto incabível nessa fase processual o exame aprofundado da 

causa petendi ou mesmo a incursão sobre questões afetas ao animús do 

agente [dolo]. Esse é o entendimento consolidado no âmbito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA – 

NULIDADE NA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL AFASTADA – 

MATÉRIA DE MÉRITO – RECEBIMENTO DA INICIAL – REQUISITOS EXIGIDOS 

– NÃO PREENCHIMENTO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – 

RECEBIMENTO DA INICIAL – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO 
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CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há falar em 

nulidade da decisão, quando o magistrado consigna somente a existência 

de elementos necessários para o RECEBIMENTO da exordial da ação civil 

pública, deixando para analisar a tese dos requeridos com a instrução e 

julgamento. Havendo indícios da prática de ato ímprobo, o RECEBIMENTO 

da inicial é medida impositiva.O decreto de indisponibilidade de bens, 

requer a necessária demonstração do fumus boni iuris, ou seja, dos 

indícios dos atos de IMPROBIDADE e do periculum in mora, que emerge da 

gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao Erário (Lei n. 

8.429/92, art.7º). Não demonstrado o prejuízo ao erário municipal, 

impõe-se a reforma do decisum agravado para afastar o comando de 

indisponibilidade de bens do recorrente (N.U 1013575-85.2017.8.11.0000, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 

25/05/2018)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO DA INICIAL. 

INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. 

AUSÊNCIA DE FUNTAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA 

DECISÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. A demonstração de indícios 

razoáveis da prática de atos ímprobos é suficiente para o RECEBIMENTO 

da inicial de ação civil pública por ato de IMPROBIDADE administrativa (N.U 

1000651-76.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016)” No mesmo sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. 

Superior Tribunal de Justiça: “DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE, DA REJEIÇÃO 

DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. 1. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que "é 

suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de 

improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, 

em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o 

maior resguardo do interesse público" (REsp 1.197.406/MS, Relª. Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013). 2. Como deflui da 

expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429 /92, somente será 

possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte 

convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. 3. Na espécie, o que mais se 

enalteceu na instância recursal de origem foi a tão só insuficiência de 

provas acerca das condutas ímprobas descritas na petição inicial, sem 

que, em contrário, se tivesse apontado a presença de provas robustas a 

evidenciar, de plano, a inexistência do assacado ato de improbidade. 4. 

Nesse contexto, somente após a competente instrução probatória é que 

se poderá concluir pela existência, ou não, do questionado comportamento 

ímprobo do réu. 5. Agravo regimental do Ministério Público Federal 

provido.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no 

REsp 1428945 MA 2014/0004100- 7 - Data de publicação: 05/12/2014). 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO DO MUNICÍPIO 

COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEROS INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO. 

RECEBIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Há farta documentação 

comprobatória, que, por certo, juntamente com a defesa prévia dos 

demandados, servirão de subsídio ao magistrado para o julgamento do 

feito. 4. A decisão que recebe a inicial da ação civil pública de improbidade 

administrativa está condicionada à existência de indícios suficientes da 

prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92), não sendo 

necessária a presença de elementos que levem de imediato, à convicção 

da responsabilidade do réu. 5. Havendo indícios razoáveis da prática de 

improbidade administrativa pelo agente público, devem ser autorizadas a 

instauração e o prosseguimento da demanda. 6. Na fase preliminar de 

recebimento da inicial em ação civil pública por ato de improbidade 

administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate, de modo que 

apenas ações evidentemente temerárias devem ser rechaçadas, sendo 

suficientes simples indícios (e não prova robusta, a qual se formará no 

decorrer da instrução processual) da conduta indigitada como ímproba. 7. 

Havendo, nos autos, suporte probatório mínimo acerca da ocorrência de 

atos de improbidade administrativa imputados ao agravante, impõe-se o 

recebimento da inicial e o prosseguimento da ação civil pública fundada na 

Lei n.º 8.429/92. 8. ...” TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

00077487320144030000 SP (TRF-3) Jurisprudência • Data de publicação: 

22/02/2019. Feitas essas considerações, passo a analisar as imputações, 

com vistas a exteriorizar o meu convencimento quanto ao recebimento da 

ação, nos termos do art. 17, §§8º e 9º, da Lei de Improbidade. No caso em 

exame, nota-se que a inicial está instruída com documentos oriundos de 

procedimentos administrativos que foram instaurados no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Conforme documento de 

fls. 528 do arquivo integral dos autos, em 03 de setembro de 2014, o então 

Defensor Público-Geral, Djalma Sabo Mendes Júnior, através da Portaria 

nº 254/2014/DPG, determinou a instauração de processo administrativo 

disciplinar em face dos ora requeridos, para que fosse apurada “denúncia 

de fato tipificado como infração disciplinar”, visto que teriam, em tese, 

deferido pedidos de conversão de férias em pecúnia sem observar 

tratamento igualitário e disponibilidade orçamentária. Ainda, ao que se 

denota da documentação carreada aos autos, a instauração do processo 

administrativo suprareferido se deu após levantamentos feitos pela 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública deste Estado que, nos autos do 

procedimento n° 411223/2012, recomendou a apuração das condutas dos 

requeridos (páginas 485/510). Em relatório elaborado pela Corregedoria foi 

anotada possível “afronta aos princípios administrativos, em especial, a 

impessoalidade”, em razão da concessão de conversão das férias e 

licenças-prêmio em pecúnia “em época de recursos orçamentários 

escassos a somente uma parcela dos pedidos” (pg. 501). Com efeito, em 

que pese a independência das instâncias cível e administrativa, o certo é 

que as conclusões da esfera administrativa apontam para a violação aos 

princípios da administração pública (art. 37 da Constituição Federal), o que 

configura, em tese, violação ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, razão pela 

qual encontram-se presentes os indícios razoáveis da pratica de ato de 

improbidade administrativa. Além disso, os fatos narrados descrevem a 

conduta dos agentes públicos na prática do ato imputado, devendo a 

análise do elemento subjetivo [dolo] ser efetuada na fase processual 

própria. Portanto, tendo os requeridos incorrido em prática de atos que, em 

princípio, subsumem-se às condutas ímprobas descritas na inicial pelo 

autor, estando, ainda, a petição inicial apta, a hipótese é de recebimento 

da ação civil pública, com a instauração do contraditório, oportunizando-se 

a abertura da fase probatória, momento próprio para a análise 

aprofundada das matérias de mérito suscitadas. 3. Deliberações Finais: À 

vista do exposto, RECEBO a petição inicial. CITEM-SE os requerido para, 

no prazo legal, apresentarem contestação. Após o decurso do prazo para 

tal desiderato, certifique-se o necessário e, em seguida, dê-se vista aos 

autores para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugná-la. Proceda-se com a 

intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu 

Procurador Geral, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre a ação e, querendo, pratique os atos que lhes são facultados pelo 

§2°, do artigo 5º, da Lei 7.347/85. Intimem-se. Cuiabá/MT, 08 de Agosto o 

de 2019. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Emerson 

Garcia, Rogério Pacheco Alves. Improbidade Administrativa, pg. 1046. 9 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. [2] Indem supra.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309410 Nr: 17428-45.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - 

OAB:OAB/DF 14065/E, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, 

IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, KAIO MARCELLUS 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:OAB/DF 35.080, LEANDRO DIAS PORTO 

BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 
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OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 CERTIFICO que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do CPC, 

remeto o feito à expedição de matéria para imprensa a fim de intimar as 

partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar as provas 

que pretende produzir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391976 Nr: 27599-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDO DE 

ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR - FAP, ROMOALDO ALOIZIO 

BORACZYNSKI JÚNIOR, BENEDITO PINTO DA SILVA, CARLOS ROBERTO 

SANTANA NUNES, ERNANDY MAURÍCIO BARACAT DE ARRUDA, GILMAR 

DONIZETE FABRIS, PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA, ELIENE JOSÉ DE 

LIMA, PEDRO INÁCIO WIEGERT, EMANUEL PINHEIRO, JOSÉ CARLOS 

FREITAS MARTINS, HERMINIO BARRETO, JOAQUIM SUCENA RASGA, 

LEDA ANTUNES GONÇALVES, CARLOS CARLÃO PEREIRA DO 

NASCIMENTO, HUMBERTO MELO BOSAIPO, IRENE ALVES PEREIRA, 

HOMERO ALVES PEREIRA, CLEONICE DAMIANA DE CAMPOS SARAT, 

ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONÇALVES TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, ANGELICA LUCI SCHULLER - OAB:16791, BRUNO DE 

MELO MIOTTO - OAB:19.512-O/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, DORGIVAL VERA DE CARVALHO 

PROCURADORA - OAB:, EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - 

OAB:2781/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, EGYDIO DE 

SOUZA NEVES - OAB:342/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - 

OAB:12741, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, FELIPE 

DE FREITAS ARANTES - OAB:11700, FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, GERSON VALÉRIO 

POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, GUSTAVO 

ROBERTO CARMINATTI COELHO - OAB:13.586/MT, Ivan Wolf - 

OAB:10679/MT, JOÃO NORBERTO ALMEIDA BRITO - OAB:3688/MT, 

JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4681/MT, LUIS FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - 

OAB:OAB/MT 3.934, LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - 

OAB:15.074/MT, LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - 

OAB:2623/MT, LUIZ FERNANDO KORMANN - OAB:3558/MT, MARCUS 

ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, NAYARA SILVA TORQUATO - 

OAB:14.487, PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - 

OAB:14103/O, PRISCILA PEREIRA LIMA - OAB:38410, RAPHAEL DE 

FREITAS ARANTES - OAB:11039, Ricardo Gomes Almeida - 

OAB:5.985-MT, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, SELMA CRISTINA FLÔRES CATALAN - OAB:4076, 

SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, WARRINGTON 

BERNARD RONDON DIAS - OAB:OAB/MT 14.974

 CERTIFICO que, conforme autorizado pelos artigos 152 e 203 do CPC, 

remeto o feito à expedição de matéria para imprensa a fim de intimar as 

partes requeridas, para no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestarem 

sobre a decisão de fls. 1768/1770.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156177 Nr: 34376-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONILDE LEÃO PREZA, ESTADO DE MATO 

GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MT, PRESIDENTE DO ISSSPL - INSTITUTO DE SEG. S. DOS 

SERV. DO LEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA HERNANDES 

MERIGHI PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida Ivonildes 

Leão Preza (Ref. 115), aduzindo a existência de omissão no decisum 

constante na Ref. 110.

 Sustenta a embargante que a decisão deixou de analisar as preliminares 

de prescrição e extinção da legitimação extraordinária do Ministério 

Público, e ainda, a preliminar de ausência de condições da ação.

Ao final, requer seja sanada a omissão, passando à análise das questões 

pendentes elencadas.

 É a síntese.

DECIDO.

De rigor, o não acolhimento dos presentes embargos de declaração é 

medida que se impõe.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, o recurso em questão não se presta a rediscutir a lide, cabendo 

eventual insurgência quanto à justiça da decisão - error in judicando - ser 

suscitada perante a Superior Instância, por meio de recurso próprio.

E, em relação ao error in procedendo, o cabimento dos embargos limita-se 

àquelas hipóteses em que a alegada nulidade não foi objeto de 

enfrentamento pelo Juízo sentenciante (omissão); a conclusão chegada 

não é clara (obscuridade) ou, por fim, quando a conclusão é contraditória 

ao pressuposto fático ou jurídico que a fundamenta (contradição).

Ocorre que, conforme se extrai do decisum verberado (Ref. 110), não há 

qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no art. 1.022 retro 

transcrito, posto que o referido ato judicial não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material.

As preliminares elencadas não foram apreciadas no decisum combatido, 

uma vez que serão analisadas por ocasião da decisão saneadora ou do 

julgamento antecipado do mérito, razão pela qual não há que se falar em 

omissão.

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração 

opostos por Ivonildes Leão Preza em face da decisão de Ref. 110, porém, 

no MÉRITO, NEGO-LHES provimento.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

No mais, certifique quanto ao recolhimento das custas relativas à 

reconvenção.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de Janeiro 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121443 Nr: 19434-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS, MAURÍCIO SOUZA 

GUIMARÃES, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne Caroline Schommer - 

OAB:21588/O, ARY MARTINS COSTA ALCÂNTARA - OAB:OAB/DF 

46.101, CAROLINE AZEREDO DE LIMA SOUSA - OAB:OAB/DF 36.019, 

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793, FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739 MT, GLEICE VILALVA DE MAGALHÃES - OAB:21136/O, 

IRAJÁ REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSÉ AUGUSTO 

RANGEL DE ALCKMIN - OAB:OAB/DF 7.118, JOSÉ EDUARDO RANGEL 

DE ALCKMIN - OAB:OAB/DF 2.977, LEANDRO FACCHIN ROCHA - 

OAB:22.166, RODRIGO OTAVIO BARBOSA DE ALENCASTRO - 

OAB:OAB/DF 15.101

 Assim sendo, DESIGNO o dia 18.03.2020, às 14h:00min, para audiência 

de instrução, a ser realizada na sala de audiências do Gabinete I da Vara 

de Ação Civil Pública e Ação Popular no Fórum da Capital. INTIMEM-SE os 

requeridos, por meio de seus respectivos advogados, para, no prazo de 

15 (quinze) dias: i) ratificar o interesse na oitiva das testemunhas 

arroladas, indicando o seu: nome, profissão, estado civil, idade, número de 

CPF, número de identidade e endereço atualizado completo da residência e 

do local de trabalho, sob a pena de preclusão (art. 450, CPC); ii) informar 

se há necessidade da intimação das testemunhas ser feita pela via judicial 

(art. 455, § 4º, CPC) ou se essas comparecerão independentemente de 

intimação do Juízo (art. 455, CPC).Atendida a determinação supra, 

EXPEÇA-SE o necessário para intimação das testemunhas, se for o caso, 

e INTIMEM-SE os requeridos pessoalmente, bem como seus patronos via 

DJE, para comparecerem à audiência designada. DÊ-SE ciência ao 

Ministério Público e ao Estado de Mato Grosso da data 

designada.PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.Sem prejuízo do disposto 

supra, OFICIE-SE a Secretaria de Estado das Cidades – SECID, 

requisitando informações quanto à instauração de Tomada de Contas 

Especial referida no Relatório Preliminar de Contas Anuais 2014-SECOPA 

n° 156779/2015, do Tribunal de Contas de Mato Grosso, no que se refere 

especificamente à concorrência pública n 001/2011/SECOPA e ao contrato 

n° 015/2012/SECOPA, assim como que, em caso positivo, sejam 

encaminhados os repectivos documentos a este Juízo.Cumpra-se.Cuiabá, 

07 de Janeiro de 2020.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1146446 Nr: 30212-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezequiel Borges de Campos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE SOPRANO MORESCO 

- OAB:OAB SC 8009

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de ref.137, 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar o patrono do requerido para apresentar os memoriais escritos, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 727896 Nr: 23795-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 Vistos,

DECIDO.

Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada às fls. 753/771, mantendo incólume a obrigação da parte 

executada/impugnante ao pagamento dos valores cobrados.

Sem custas e honorários (Súmula nº 519, STJ).

Intime-se.

Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 

legal, requerer o que entender apropriado quanto à efetivação de medidas 

executivas.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Janeiro de 2019.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 166964 Nr: 16621-30.2004.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, SUPERSAFRA COMÉRCIO DE GRÃOS 

LTDA, ESPOLIO DE ALMELINDO BATISTA DA SILVA, SÉRGIO AUGUSTO 

ESCAME, ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO, MARCOS ELY 

MENDES DA SILVA, VANDERLEY CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, EZEQUIEL BORGES 

DE CAMPOS - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11015, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494/MT, JOÃO 

GABRIEL PEROTTO PAGOT - OAB:OAB/MT 12.055, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - 

OAB:15581/MT, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA SILVA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 18210, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - 

OAB:6.755/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415/MT, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO 

APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.652/MT, NEY ALVES 

DE ARRUDA - OAB:4021/MT, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS UFMT 

- OAB:, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - UNIJURIS - 

OAB:6667-A, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT, RUSSIVELT 

PAES DA CUNHA - OAB:3942/TO, SERGIO WALDINAH PAGANOTTO - 

OAB:12054 MT, SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA - OAB:8708/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT, SILVIA REGINA 

SIQUEIRA LOUREIRA OLIVEIRA - OAB:7149-B, UEBER ROBERTO DE 

CARVALHO - OAB:4.754/MT, ULISSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT, VERA 

LUCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 Vistos.
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 Ab initio, INDEFIRO o pedido do Ministério Público consistente em vista dos 

autos de Código 909433, tendo em vista que referido feito encontra-se 

arquivado definitivamente, com sentença transladada às fls. 2.849/2.850.

Ademais, compulsando os autos, verifico que, em atendimento à referida 

sentença, que determinou a habilitação da requerida Eunice Soares da 

Silva, essa foi regularmente citada no mesmo endereço cadastrado 

naquele feito (Código 909433), qual seja, Rua Sumatra, nº 86, Bairro 

Shangrilá, Cuiabá (fls. 2.853/2.854).

Sendo assim, nos termos da manifestação de fls. 2.955-v, PROCEDA-SE 

com a inclusão da requerida Eunice Soares da Silva, portadora do CPF nº 

002.139.001-06, no polo passivo da presente demanda.

Outrossim, considerando o teor da certidão de fl. 2.962, assim como que, 

regularmente intimado para se manifestar sobre a mesma (fl. 2.972-v), o 

causídico deixou de fazê-lo, INDEFIRO o pedido de fl. 2.916, mantendo a 

contestação apresentada às fls. 2.931/2.932, nos termos da decisão de 

fls. 2.913/2.914.

Por fim, considerando que o feito não se encontra na fase de 

apresentação de razões finais, DETERMINO o desentranhamento da peça 

de fls. 2.979/3.010 dos autos e a sua disponibilização ao se patrono 

subscritor, com a advertência que a reiteração de comportamentos 

obstrutivos ao andamento normal do feito ensejará a condenação por 

litigância de má-fé (art. 80, inciso IV, CPC).

No mais, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, 

impugnar as constestações apresentadas e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Janeiro de 2019.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 236634 Nr: 5699-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, GUSTAVO DANTAS FERRAZ - OAB:PROM. 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, 

IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, KAIO 

MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38651, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, REBECA 

NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de produção de provas contidos na petição de fls. 

4.362/4.387, vez que se trata de matéria preclusa.

INTIMEM-SE as partes para manifestarem quanto ao pedido de prova 

emprestada efetuado pelos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino 

Pereira na petição de fls. 4.362/4.387.

No mais, prossiga-se com a preparação dos autos para a audiência 

designada para o dia 27.02.2020, certificando-se, inclusive, quanto à 

regular intimação de todos requeridos e ao eventual transcurso de prazo 

para ratificarem/apresentarem o rol de testemunhas, nos termos do 

decisum de fls. 4.309/4.315.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446146 Nr: 20551-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, JANETE GOMES RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO GUILHERME DE 

OLIVEIRA CHAVES - OAB:DF. 44.588, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO - 

OAB:DF. 41.800, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:OAB/SP 286.551, 

GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - OAB:15.345/E, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016, GUSTAVO TEIXEIRA GONET 

BRANCO - OAB:DF. 42.990, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, LUCAS DE ARAUJO DUARTE - OAB:14.888/E, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, MUDROVITSCH ADVOGADOS - 

OAB:2037/12, RAISSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - OAB:13.803/E, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF

 ...Dispositivo:Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos 

controvertidos, DEFIRO a prova oral pugnada pelas partes. Entretanto, 

considerando que em autos semelhantes ao presente feito, quais sejam, 

os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 356362, já foram 

designadas audiências para oitiva de testemunhas, DEIXO de designar, 

por ora, audiência de instrução no presente feito.Com efeito, a regra 

concernente a produção de prova é que ela seja produzida no processo 

em que será utilizada para formação do convencimento do julgador; no 

entanto, em respeito ao princípio da economia processual, é possível que 

se utilize no processo prova já produzida em outro.Assim sendo, 

DETERMINO que, após a realização da audiência designada nos autos 

retro citado, sejam intimadas as partes para que:i) manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos depoimentos colhidos nos 

autos de códigos n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 356362, como 

prova emprestada;ii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de 

testemunhas diversas das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato 

controverso que com elas desejam comprovar, observando-se o disposto 

no art. 357, §6º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 08 de Janeiro de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391622 Nr: 27229-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:1354-E/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP
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 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e Varney Figueiredo de Lima, 

todos qualificados.

Na decisão de fls.1.307/1.310 houve o deferimento do pedido liminar de 

exibição de documentos relativo às licitações, contratos e processo de 

compra da empresa Agência de Viagens Universal Ltda.

Todos os requeridos apresentaram contestação (fls. 1.346/1.375, fls. 

2.014/2.020 e fls. 2.022/2.034).

A parte autora apresentou impugação às fls. 2.095/2.121.

Intimados para especificarem as provas, manifestaram os requeridos José 

Geraldo Riva e Humberto Melo Bosaipo (fls. 2.230/2.234 e fls. 

2.236/2.237).

É o relatório.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

 Prosseguindo com a análise do feito, verifico que o processo encontra-se 

na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

Em sua contestação, o requerido Humberto Melo Bosaipo arguiu as 

preliminares de “impossibilidade de desenvolvimento válido da ação” e 

“nulidade do inquérito civil por extrapolação do prazo e incompetência do 

Promotor que o presidiu” (fls. 2.022/2.034).

Em síntese, diz o requerido que o inquérito civil que acompanha a inicial foi 

instaurado no ano de 2004, quase 05 (cinco) antes do ajuizamento da 

presente ação, ferindo a Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do 

Ministério Público, a qual estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para 

duração de tal procedimento investigativo, podendo ser prorrogado por, no 

máximo, 30 (trinta) dias.

Além disso, o requerido aduz que, à época da instauração do inquérito 

civil, ele gozava de foro privilegiado, razão pela qual os Promotores que 

conduziram as investigações eram autoridades absolutamente 

incompetentes para a apuração de supostos atos ímprobos.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

No tocante à preliminar de nulidade do inquérito civil por violação ao devido 

processo legal, anoto que tal procedimento é meramente investigatório, 

destinado à colheita de provas e/ou outros elementos de convicção para 

subsidiar futura e eventual ação civil pública.

Deste modo, por caracterizar-se como procedimento investigatório 

informal, sem caráter de medida processual, não se exige o contraditório.

Com efeito, não se sustenta a arguição de nulidade do inquérito civil ou 

mesmo das provas obtidas, porquanto a própria existência do 

procedimento é facultativa, não sendo obrigatória para a propositura da 

medida judicial. No mais, uma vez instaurada a lide processual, 

oportuniza-se ao demandado todas as garantias destinadas à ampla 

defesa.

Sobre o assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 332 DO CPC . INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. [...]. 4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo 

Civil , a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 

"o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura 

da ação, que independe da prévia instauração do procedimento 

administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré processual 

não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como 

ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). 

Precedentes. 5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl 

2.790/SC , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento no 

sentido de que cabe a submissão dos Agentes Políticos à Lei de 

Improbidade Administrativa . Precedentes. Agravo regimental improvido.” 

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 322262 SP 2013/0094009-9 (STJ) Data de publicação: 

28/06/2013).

Acerca da aduzida extrapolação do prazo, é importante ressaltar que não 

há lei que estabeleça limite para a tramitação desta espécie de 

procedimento investigativo, mas apenas regulamentação advinda do 

Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução nº 23, de 

17 de Setembro de 2007.

Prevê o art. 9º da supraindicada resolução que, “o inquérito civil deverá 

ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e 

quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de 

diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão”.

Nota-se a permissividade daquela regulamentação administrativa para que 

o inquérito civil seja prorrogado quantas vezes forem necessárias, 

circunstância que, consoante entendimento sedimentado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, não é, por si só, prejudicial ao investigado, sendo 

mister que este demonstre efetivo prejuízo com a dilação do prazo para 

que seja reconhecida a nulidade.

Nesse sentido:

 “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRETENSO ATO OMISSIVO. 

NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA 

AUSENTE DE PRESCRIÇÃO. ART. 37, § 5º, DA CF. INQUÉRITO COM MAIS 

DE OITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ART. 9º DA 

RESOLUÇÃO 23/2007 DO CONAMP. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO 

ANUAL, QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO DEMONSTRADO AO INVESTIGADO. "PAS DE NULITÉ SANS 

GRIEF". PRECEDENTES. [...] Inexiste legislação fixando um prazo 

específico para o término do inquérito civil público; todavia, a Resolução n. 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CONAMP), publicada 

no Diário da Justiça em 7.11.2007, Seção 1, p. 959-960, fixa: "Art. 9º O 

inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo 

mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 

realização ou conclusão de diligências (...)". Logo, reconhece-se a 

possibilidade de inquéritos civis públicos longos, com vários anos, como 

no caso em tela. 7. O excesso de prazo para o processamento de 

inquérito civil público, em princípio, não prejudica o investigado; a este 

cabe comprovar que tal dilação lhe traz prejuízos pois, do contrário, 

incidirá o reconhecimento de que, inexistindo prejuízo, não resta dano ou 

nulidade ("pas de nulité sans grief"). Precedentes: MS 10.128/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 13.245/DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 31.5.2010; RMS 

29.290/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; 

MS 10.128/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 

12.895/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 18.12.2009. [...] 

(In: O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos de 

ajustamento e audiências públicas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

300.). Agravo regimental improvido”. - Brasília (DF), 02 de setembro de 

2010, Data do Julgamento, AgRg no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 25.763 - RJ (2007/0279614-6).

No caso dos autos, o requerido restringe-se a anotar que o inquérito civil 

que instrui a demanda extrapolou o prazo de conclusão, porém, como 

anotado acima, não há definição temporal para eventuais dilações. Além 

disso, tratando-se de nulidade relativa, a demonstração do prejuízo 

mostra-se necessária.

De qualquer forma, independentemente da discussão acerca de eventual 

prorrogação do inquérito civil, é certo que por se tratar de um 

procedimento meramente informativo, eventual vício nele contido não teria 

o condão de afetar a Ação Civil Pública, onde é oportunizado aos 

demandados amplo acesso às provas, bem como a produção daquelas 

que se mostrarem necessárias ao esclarecimento dos fatos 

controvertidos.

Ainda relativamente ao inquérito civil relacionado a estes autos, ao 

contrário do afirmado na manifestação do requerido Humberto Melo 

Bosaipo, não se vislumbra qualquer violação ao “princípio do Promotor 
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Natural”, pois tal ofensa somente se caracteriza na eventualidade de 

designação causídica efetuada pelo chefe da Instituição, com flagrante 

presença da figura do Promotor de exceção, o que não seria compatível 

com a Constituição Federal (Precedente, STF - HABEAS CORPUS 114.093 

PARANÁ. 03/10/2017 ).

Do contrário, a hipótese aventada não ocorreu no caso em análise, pois 

as investigações foram intentadas por Promotores de Justiça com 

atribuições para atuarem na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Público desta Capital, o que denota evidente vinculação funcional com a 

causa debatida, além de se tratar de atribuição institucional prevista na 

Constituição Federal, art. 129, III, in verbis: “São funções institucionais do 

Ministério Público:” [...] III – “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”.

Ademais, a própria Portaria n.º 43/2004, instauradora do Inquérito Civil em 

discussão, menciona que as atribuições do Promotor de Justiça foram 

delegadas pela Portaria n.º 404, de 19.11.2003, da Procuradoria Geral de 

Justiça, em conformidade com a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (LCE nº. 27/93, arts. 26, IX e X).

É de se ressaltar, ainda, que o foro por prerrogativa de função invocado 

pelo requerido restringe-se somente à esfera penal, não alcançando o 

processamento das ações de improbidade administrativa, conforme 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de 

que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações 

de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de 

cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de 

estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido 

e provido.” (STF - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO AgR Rcl 2186 DF DISTRITO 

FEDERAL 0003621-05.2002.0.01.0000 (STF), Data de publicação: 

15/03/2016).

Logo, se a Portaria que instaurou o inquérito civil indicou que seu objetivo 

era, justamente, apurar a possível ocorrência de atos de improbidade 

administrativa, cuja competência para julgamento é do Juízo de 1º grau – 

porque para tais casos não há aplicação das regras do foro por 

prerrogativa de função, é de se concluir que a atuação dos Promotores de 

Justiça naquele feito foi plenamente válida, não havendo falar-se em 

desrespeito às regras de competência.

 Portanto, não há vício formal em relação à condução das investigações.

Também não assiste razão ao requerido acerca da alegada falta de 

documentos para a propositura da ação. Isso porque, a teor do § 6º do 

art. 17 da Lei nº 8429/1992, basta que a inicial seja instruída “com 

documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade”, providência esta que, ao menos para 

fins de processamento da demanda, mostra-se atendida pela parte autora, 

e se mostra suficiente ao encaminhamento do feito à fase instrutória, 

oportunizando-se às partes a produção de outras provas que se façam 

necessárias ao esclarecimento dos fatos.

 Assim sendo, rejeito as preliminares apresentadas pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

Os requeridos José Geraldo Riva e Varney Figueiredo de Lima, que 

apresentaram contestação conjunta, também manifestaram insurgência 

quanto ao prazo do inquérito civil. As razões, todavia, não foram 

apresentadas em caráter de preliminar de nulidade, mas sim, dentro da 

própria discussão do mérito. A despeito disso, anoto que a análise das 

preliminares apresentadas pelo requerido Humberto Melo Bosaipo é 

suficiente para afastar as alegações daqueles requeridos acerca do 

inquérito civil.

Quanto a preliminar de incompetência arguida pelos requeridos, tal matéria 

já foi tratada no decisum de fls. 2.226.

No tocante a aplicação do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal na Reclamação n º 2.138, que extinguiu ação de improbidade 

movida em face de ex-Ministro do Estado, sob o fundamento que o agente 

político responde por crime de responsabilidade previsto na Lei n.º 

1.079/50, tal pleito também não encontra guarida.

A excepcionalidade aplicada na decisão acima indicada, em relação a 

Ministro de Estado, não tem o condão de afastar os agentes políticos da 

responsabilização pela eventual prática de atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei n.º 8.429/92. Trata-se de questão 

pacificada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES 

POLÍTICOS. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. 

DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pendência de 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não 

implica o sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite "a possibilidade de 

ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em 

razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de 

responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 

previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições 

em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver 

previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da 

República vigente”. (REsp 1.282.046, RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell 

Marques, DJe de 27.2.2012). 3. Agravo regimental não provido.

2.1. Organização do Processo:

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória, deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 13 (treze) cheques emitidos em favor da empresa Agência 

de Viagens Universal Ltda, cujos respectivos valores somados totalizam a 

quantia de R$ 326.355,16 (trezentos e vinte e seis mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos)?

c) Os valores apontados na exordial, notadamente na tabela 2, 

decorreram de utilização ilícita do nome da empresa Agência de Viagens 

Universal Ltda ?

d) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, atuando 

como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento Estadual, 

indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou determinaram a 

emissão], como pagamento de um suposto fornecedor denominado 

Agência de Viagens Universal Ltda para, em seguida, possibilitar a troca 

junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder e dissimular a 

apropriação indevida de recursos públicos?(fls. 24)

e) O requerido Guilherme da Costa Garcia, na qualidade de agente público, 

atuando como Secretário de Finanças, concorreu para a concretização 

dos supostos pagamentos indevidos em favor da empresa Agência de 

Viagens Universal Ltda, assinando os cheques emitidos contra a conta 

corrente daquele Parlamento, colaborando, assim, na prática dos atos 

fraudulentos ? (fls. 24).

f) O requerido Varney Figueiredo de Lima, na qualidade de agente público, 

beneficiou-se do cheque nominal n.º 1493, emitido à empresa Agência de 

Viagens Universal Ltda, no valor de R$ de 9.992,00 (nove mil, novecentos 

e noventa e dois reais), compensado no dia 05.01.2000, na conta bancária 

n.º 79485-6, agência 1469, Banco do Brasil ? (fls. 24)

g) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter pessoal 

previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, as ações 

atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra geral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.2. Provas Indicadas:

Em sua manifestação acerca da produção de provas, o requerido José 

Geraldo Riva pugna pela realização de “uma auditoria em todos os 

cheques” constantes nos processos decorrentes da denominada 

“Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em análise aos 

elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis públicas com o 

mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um “inaceitável bis 

in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque de nº 17248, 

destinado à sociedade empresária “Churrascaria e Restaurante Franquini 

Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 225349, como também 

na ação Código 236634, ambas em trâmite neste Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 
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título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, Agência de Viagens Universal Ltda.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 

apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 

foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada Agência 

de Viagens Universal Ltda, o cerne da discussão está em aferir se tais 

ordens de pagamentos decorriam, ou não, de uma relação lícita de 

prestação de serviços ou fornecimento de produtos entre aquela pessoa 

jurídica e a Assembleia Legislativa; bem como, por evidente, se os 

requeridos agiam em comum acordo para a prática de atos ímprobos. Com 

efeito, se for demonstrado que os pagamentos se concretizaram sem 

justa causa, por ação ou omissão dos requeridos, aparenta-se 

despicienda a busca pela forma de recebimento do portador dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” é que estão com qualidade inferior àquelas que foram 

juntadas na exordial pelo autor, as quais aparentam-se mais 

compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla defesa dos 

requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, fls. 

360/361, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos e em outros feitos, 

é falecido, fato que não foi levado em consideração no pedido formulado. 

De tal forma, é certo que a impossibilidade de colheita de padrões de 

confronto do suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não 

existirem nos autos os documentos originais (cheques), são 

circunstâncias que tornam a perícia grafotécnica uma prova de difícil 

realização e, provavelmente, de diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido Guilherme da Costa sustentou que “todos os 

cheques assinados” se deram “mediante apresentação dos respectivos 

procedimentos onde todas as fases foram cumpridas e atestadas (...)” – 

fls. 2.018. Na mesma direção, o requerido Humberto Melo Bosaipo 

sustentou que seu único contato com os procedimentos licitatórios “era em 

sua fase final, quando da assinatura dos cheques para efetivação dos 

pagamentos, sempre após terem sido cumpridas todas as formalidades 

legais pertinentes a cada caso.” (fls. 2.031).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 

não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa Agência de Viagens Universal Ltda.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Passo a analisar as provas indicadas pelo requerido Humberto Melo 

Bosaipo (fls. 2. 236/2.237).

“Juntada de auditorias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”: 

Ao que se depreende, tais documentos já se encontram juntados aos 

autos, sendo os mesmos que foram trazidos pelo requerido José Geraldo 

Riva, conforme se verifica às fls. 1.407/1.987. Caso o requerido pretenda 

juntar documentos novos, e que sejam diversos daqueles que se 

encontram nos autos, poderá fazer uso da faculdade prevista no art. 435 

do Código de Processo Civil .

“Juntada dos Originais dos Cheques Constantes na Ação”: INDEFIRO a 

pretensão, vez que a justificativa apresentada faz referência à realização 

de exame grafotécnico. Desse modo, faço remissão aos mesmos motivos 

anteriormente apontados, quando, em análise a requerimento do requerido 

José Geraldo Riva, foi indeferida a perícia grafotécnica, especialmente 

porque não há controvérsia quanto às assinaturas apostas nos cheques. 

Além disso, não há informações nos autos informação acerca dos 

cheques originais, e o requerido não fez qualquer apontamento a esse 

respeito.

 “Acareação dos réus Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira com o 
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requerente”: Tal pedido se mostra inadequado, vez que os indicados “Joel 

Quirino” e “José Quirino” não são partes na presente ação. Ademais, 

ainda que aqueles fossem requeridos, o deferimento de acareação 

pressupõe a existência de declarações prestadas em Juízo e a 

divergência entre elas, o que por evidente ainda não ocorreu, pois 

nenhuma das partes ou testemunhas foram ouvidas, não sendo este o 

momento oportuno para a pretensão da espécie. Além disso, a teor do art. 

461, II, do CPC, a acareação pode se dar entre 2 (duas) ou mais 

testemunhas, ou de alguma delas com a parte, não havendo previsão de 

acareação entre requeridos.

 Assim, INDEFIRO a indicada “acareação”. Por outro lado, registro que 

apesar da constatação de que os mencionados “Joel Quirino” e “José 

Quirino” não são demandados no presente feito, não há óbice a eventual 

oitiva deles como testemunhas, caso assim sejam arrolados pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

“Prazo de 15 dias para juntada de depoimentos dos mesmos (Nilson 

Teixeira e Kátia Aprá) em ações penais que tratam da mesma questão em 

relação a outras empresas”: DEFIRO a prova emprestada ora apontada.

3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 

como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 356713 Nr: 27213-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 ...3. Dispositivo: Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos 

controvertidos, DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes. 

Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito. 

...Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que: i) 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada; ii) na 

hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser necessária 

a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um daqueles autos, 

apontem especificamente qual o ponto controvertido dos presentes autos 

não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando exatamente qual 

o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar; iii) esclareçam se 

persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas das ouvidas 

naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolá-las, indicando expressamente o fato controverso que com elas 

desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º do Código 

de Processo Civil. ...Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 358578 Nr: 28929-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 ..Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes. Entretanto, 

considerando que em autos semelhantes ao presente feito, quais sejam, 

os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 356362, já foram 

designadas audiências para oitiva de testemunhas, DEIXO de designar, 

por ora, audiência de instrução no presente feito.Com efeito, a regra 

concernente a produção de prova é que ela seja produzida no processo 

em que será utilizada para formação do convencimento do julgador; no 

entanto, em respeito ao princípio da economia processual, é possível que 

se utilize no processo prova já produzida em outro.Assim sendo, 

DETERMINO que, após a realização da audiência designada nos autos 

retro citado, sejam intimadas as partes para que:i) manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos depoimentos colhidos nos 
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autos de códigos n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 356362, como 

prova emprestada;ii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de 

testemunhas diversas das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato 

controverso que com elas desejam comprovar, observando-se o disposto 

no art. 357, §6º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370016 Nr: 6847-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Geraldo 

Lauro e Varney Figueiredo de Lima, todos qualificados.

Intimados para especificarem as provas, manifestaram os requeridos 

Geraldo Lauro (fls. 2.107) e José Geraldo Riva (fls.2.108/2.112).

 O requerido Guilherme da Costa Garcia informou a interposição de agravo 

de instrumento em face da decisão de fls. 2.100/2.1002 (fls. 2.113/2.114).

A parte autora manifestou quanto às provas às fls. 2.132/2.133.

É o relatório.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

2.3. Organização do Processo:

 Inobstante o efeito suspensivo concedido em sede de agravo de 

instrumento interposto pelo requerido Guilherme da Costa Garcia, 

analisando a contestação de fls. 92/98, verifico que não há preliminares a 

serem apreciadas.

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

 a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 44 (quarenta e quatro) cheques emitidos em favor da 

empresa Carlos Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo, cujos respectivos 

valores somados totalizam a quantia de R$ 2.239,814,25 (dois milhões, 

duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e quatrorze reais e vinte e cinco 

centavos)?

b) A denominada empresa Carlos Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo, 

que teria sido beneficiária dos pagamentos realizados pela Assembleia 

Legislativa Estadual, possuía constituição válida e funcionamento regular 

nesta cidade ou neste Estado?

c) A denominada empresa Carlos Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo 

participou de alguma licitação junto à Assembleia Legislativa Estadual, ou 

teve com tal Casa Parlamentar outro tipo de negociação lícita que resultou 

na prestação de serviço ou fornecimento de produto, que justificasse a 

emissão de cheques em seu favor?

 d) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, 

atuando como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento 

Estadual, indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou 

determinaram a emissão], como pagamento de um suposto fornecedor 

denominado Carlos Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo para, em seguida, 

possibilitar a troca junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder 

e dissimular a apropriação indevida de recursos públicos?(fls. 14)

e) Os requeridos Guilherme da Costa Garcia e Geraldo Lauro, na 

qualidade de agentes públicos, atuando como ordenadores de despesas, 

por integrarem a Mesa Diretora da ALMT, concorreram para a 

concretização dos supostos pagamentos indevidos em favor da empresa 

Carlos Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo, assinando os cheques 

emitidos contra a conta corrente daquele Parlamento, colaborando, assim, 

na prática dos atos fraudulentos ? (fl. 17).

f) O requerido Varney Figueiredo de Oliveira, na qualidade de agente 

público, colaborou com as falcatruas, tendo, como afirmado na inicial, 

confirmado o pagamento do cheque n.º 7649, em favor da empresa Carlos 

Freitas do Verlin – Gran Prix Turismo ? (fl; 17).

 g) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter 

pessoal previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, 

as ações atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra regral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.4. Provas Indicadas:

Em sua manifestação acerca da produção de provas, o requerido José 

Geraldo Riva pugna pela realização de “uma auditoria em todos os 

cheques” constantes nos processos decorrentes da denominada 

“Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em análise aos 

elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis públicas com o 

mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um “inaceitável bis 

in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque de nº 17248, 

destinado à sociedade empresária “Churrascaria e Restaurante Franquini 

Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 225349, como também 

na ação Código 236634, ambas em trâmite neste Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 

título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, João Roberto Broges - Papelaria.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 
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apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 

foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada João 

Roberto Broges - Papelaria, o cerne da discussão está em aferir se tais 

ordens de pagamentos decorriam, ou não, de uma relação lícita de 

prestação de serviços ou fornecimento de produtos entre aquela pessoa 

jurídica e a Assembleia Legislativa; bem como, por evidente, se os 

requeridos agiam em comum acordo para a prática de atos ímprobos. Com 

efeito, se for demonstrado que os pagamentos se concretizaram sem 

justa causa, por ação ou omissão dos requeridos, aparenta-se 

despicienda a busca pela forma de recebimento do portador dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” é que estão com qualidade inferior àquelas que foram 

juntadas na exordial pelo autor, as quais aparentam-se mais 

compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla defesa dos 

requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, fls. 

177/178, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos, é falecido, fato 

que não foi levado em consideração no pedido formulado. De tal forma, é 

certo que a impossibilidade de colheita de padrões de confronto do 

suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não existirem nos autos 

os documentos originais (cheques), são circunstâncias que tornam a 

perícia grafotécnica uma prova de difícil realização e, provavelmente, de 

diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido Guilherme da Costa sustentou que “todos os 

cheques assinados” se deram “mediante apresentação dos respectivos 

procedimentos onde todas as fases foram cumpridas e atestadas (...)” - fl. 

2861. Na mesma direção, o requerido Humberto Melo Bosaipo sustentou 

que seu único contato com os procedimentos licitatórios “era em sua fase 

final, quando da assinatura dos cheques para efetivação dos 

pagamentos, sempre após terem sido cumpridas todas as formalidades 

legais pertinentes a cada caso.” (fl. 2873).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 

não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa João Roberto Broges - Papelaria.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Por fim, observa-se que o requerido Geraldo Lauro sustentou ser 

imperiosa a “realização de perícia técnica nos documentos do setor de 

patrimônio da Casa de Leis para certificar a existência de assinatura do 

requerido nos lançamentos e recebimentos de materiais” – fl. 3962.

A pretensão acima indicada não atende ao que foi determinado na decisão 

de fls. 3927, quando este Juízo consignou que as partes deveriam 

especificar as provas que entendem necessárias e justificar o que 

pretendem com elas comprovar.

 Ao que se denota do pedido, a perícia pugnada pelo requerido requerido 

Geraldo Lauro foi formulada de forma extremamente genérica, vez que 

não especificou quais “documentos” do Setor de Patrimônio da Assembleia 

Legislativa quer que sejam periciados.

Além disso, o requerido, ao não apontar qual será a utilidade de se 

“certificar” a existência de assinatura sua “nos documentos do setor de 

patrimônio”, deixou de justificar o que pretende com a prova indicada.

Embora não seja possível extrair da manifestação do supracitado 

requerido qual a finalidade da prova pericial, anoto que, caso os 

“documentos” se refiram a possível comprovação de prestação de serviço 

ou recebimento de material envolvendo a pessoa jurídica tratada nestes 

autos, é dever seu apresentá-los, a teor do art. 373, II, CPC.

 Por tais razões, indefiro o pedido de prova pericial apresentado pelo 

requerido Geraldo Lauro.

3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 
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como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 370118 Nr: 6837-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MARIO RIBEIRO 

DE SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro, Varney 

Figueiredo de Lima e Nivaldo de Araújo, todos qualificados.

Por meio do decisum de fls. 2.112/2.114, a ação foi parcialmente extinta, 

no que se refere ao requerido Nivaldo de Araújo, assim como determinada 

a intimação das partes para indicarem as provas que entendessem 

necessárias.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou pedido de 

produção de provas às fls. 2.116/2.117, pugnando pela oitiva de 

testemunhas.

Intimados para especificarem as provas, manifestaram tempestivamente 

os requeridos Geraldo Lauro (fl. 2.120), Guilherme da Costa Garcia (fl. 

2.121) e José Geraldo Riva (fls. 2.122/2.126), tendo o demandado 

Humberto Melo Bosaipo o feito intempestivamente (fls. 2.128/2.129).

É o relatório.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do Código de Processo Civil.

2.1. Preliminares.

Em sua contestação, o requerido Humberto Melo Bosaipo arguiu as 

preliminares de “impossibilidade de desenvolvimento válido da ação” e 

“nulidade do inquérito civil por extrapolação do prazo e incompetência do 

Promotor que o presidiu” (fls. 1.280/1.284).

Em síntese, diz o requerido que o inquérito civil que acompanha a inicial foi 

instaurado no ano de 2003, quase 06 (seis) anos antes do ajuizamento da 

presente ação, ferindo a Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do 

Ministério Público, a qual estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para 

duração de tal procedimento investigativo, podendo ser prorrogado por, no 

máximo, 30 (trinta) dias.

Além disso, o requerido aduz que, à época da instauração do inquérito 

civil, ele gozava de foro privilegiado, razão pela qual os Promotores que 

conduziram as investigações eram autoridades absolutamente 

incompetentes para a apuração de supostos atos ímprobos.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

No tocante à preliminar de nulidade do inquérito civil por violação ao devido 

processo legal, anoto que tal procedimento é meramente investigatório, 

destinado à colheita de provas e/ou outros elementos de convicção para 

subsidiar futura e eventual ação civil pública.

Deste modo, por caracterizar-se como procedimento investigatório 

informal, sem caráter de medida processual, não se exige o contraditório.

Com efeito, não se sustenta a arguição de nulidade do inquérito civil ou 

mesmo das provas obtidas, porquanto a própria existência do 

procedimento é facultativa, não sendo obrigatória para a propositura da 

medida judicial. No mais, uma vez instaurada a lide processual, 

oportuniza-se ao demandado todas as garantias destinadas à ampla 

defesa.

Sobre o assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 332 DO CPC . INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. [...]. 4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo 

Civil , a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 

"o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura 

da ação, que independe da prévia instauração do procedimento 

administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré processual 

não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como 

ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). 

Precedentes. 5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl 

2.790/SC , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento no 

sentido de que cabe a submissão dos Agentes Políticos à Lei de 

Improbidade Administrativa . Precedentes. Agravo regimental improvido.” 

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 322262 SP 2013/0094009-9 (STJ) Data de publicação: 

28/06/2013).

Acerca da aduzida extrapolação do prazo, é importante ressaltar que não 

há lei que estabeleça limite para a tramitação desta espécie de 

procedimento investigativo, mas apenas regulamentação advinda do 

Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução nº 23, de 

17 de Setembro de 2007.

Prevê o art. 9º da supraindicada resolução que, “o inquérito civil deverá 

ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e 

quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de 

diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão”.

Nota-se a permissividade daquela regulamentação administrativa para que 

o inquérito civil seja prorrogado quantas vezes forem necessárias, 

circunstância que, consoante entendimento sedimentado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, não é, por si só, prejudicial ao investigado, sendo 

mister que este demonstre efetivo prejuízo com a dilação do prazo para 
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que seja reconhecida a nulidade.

Nesse sentido:

 “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRETENSO ATO OMISSIVO. 

NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA 

AUSENTE DE PRESCRIÇÃO. ART. 37, § 5º, DA CF. INQUÉRITO COM MAIS 

DE OITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ART. 9º DA 

RESOLUÇÃO 23/2007 DO CONAMP. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO 

ANUAL, QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO DEMONSTRADO AO INVESTIGADO. "PAS DE NULITÉ SANS 

GRIEF". PRECEDENTES. [...] Inexiste legislação fixando um prazo 

específico para o término do inquérito civil público; todavia, a Resolução n. 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CONAMP), publicada 

no Diário da Justiça em 7.11.2007, Seção 1, p. 959-960, fixa: "Art. 9º O 

inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo 

mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 

realização ou conclusão de diligências (...)". Logo, reconhece-se a 

possibilidade de inquéritos civis públicos longos, com vários anos, como 

no caso em tela. 7. O excesso de prazo para o processamento de 

inquérito civil público, em princípio, não prejudica o investigado; a este 

cabe comprovar que tal dilação lhe traz prejuízos pois, do contrário, 

incidirá o reconhecimento de que, inexistindo prejuízo, não resta dano ou 

nulidade ("pas de nulité sans grief"). Precedentes: MS 10.128/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 13.245/DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 31.5.2010; RMS 

29.290/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; 

MS 10.128/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 

12.895/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 18.12.2009. [...] 

(In: O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos de 

ajustamento e audiências públicas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

300.). Agravo regimental improvido”. - Brasília (DF), 02 de setembro de 

2010, Data do Julgamento, AgRg no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 25.763 - RJ (2007/0279614-6).

No caso dos autos, o requerido restringe-se a anotar que o inquérito civil 

que instrui a demanda extrapolou o prazo de conclusão, porém, como 

anotado acima, não há definição temporal para eventuais dilações. Além 

disso, tratando-se de nulidade relativa, a demonstração do prejuízo 

mostra-se necessária.

De qualquer forma, independentemente da discussão acerca de eventual 

prorrogação do inquérito civil, é certo que por se tratar de um 

procedimento meramente informativo, eventual vício nele contido não teria 

o condão de afetar a Ação Civil Pública, onde é oportunizado aos 

demandados amplo acesso às provas, bem como a produção daquelas 

que se mostrarem necessárias ao esclarecimento dos fatos 

controvertidos.

Ainda relativamente ao inquérito civil relacionado a estes autos, ao 

contrário do afirmado na manifestação do requerido Humberto Melo 

Bosaipo, não se vislumbra qualquer violação ao “princípio do Promotor 

Natural”, pois tal ofensa somente se caracteriza na eventualidade de 

designação causídica efetuada pelo chefe da Instituição, com flagrante 

presença da figura do Promotor de exceção, o que não seria compatível 

com a Constituição Federal (Precedente, STF - HABEAS CORPUS 114.093 

PARANÁ. 03/10/2017 ).

Do contrário, a hipótese aventada não ocorreu no caso em análise, pois 

as investigações foram intentadas por Promotores de Justiça com 

atribuições para atuarem na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Público desta Capital, o que denota evidente vinculação funcional com a 

causa debatida, além de se tratar de atribuição institucional prevista na 

Constituição Federal, art. 129, III, in verbis: “São funções institucionais do 

Ministério Público:” [...] III – “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”.

Ademais, a própria Portaria n.º 132/2004 (fls. 194/196), instauradora do 

Inquérito Civil em discussão, menciona que as atribuições do Promotor de 

Justiça foram delegadas pela Portaria n.º 404, de 19.11.2003, da 

Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso (LCE nº. 27/93, arts. 26, IX e 

X).

É de se ressaltar, ainda, que o foro por prerrogativa de função invocado 

pelo requerido restringe-se somente à esfera penal, não alcançando o 

processamento das ações de improbidade administrativa, conforme 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de 

que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações 

de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de 

cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de 

estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido 

e provido.” (STF - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO AgR Rcl 2186 DF DISTRITO 

FEDERAL 0003621-05.2002.0.01.0000 (STF), Data de publicação: 

15/03/2016).

Logo, se a Portaria que instaurou o inquérito civil indicou que seu objetivo 

era, justamente, apurar a possível ocorrência de atos de improbidade 

administrativa, cuja competência para julgamento é do Juízo de 1º grau – 

porque para tais casos não há aplicação das regras do foro por 

prerrogativa de função, é de se concluir que a atuação dos Promotores de 

Justiça naquele feito foi plenamente válida, não havendo falar-se em 

desrespeito às regras de competência.

 Portanto, não há vício formal em relação à condução das investigações.

Também não assiste razão ao requerido acerca da alegada falta de 

documentos para a propositura da ação. Isso porque, a teor do § 6º do 

art. 17 da Lei nº 8429/1992, basta que a inicial seja instruída “com 

documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade”, providência esta que, ao menos para 

fins de processamento da demanda, mostra-se atendida pela parte autora, 

e se mostra suficiente ao encaminhamento do feito à fase instrutória, 

oportunizando-se às partes a produção de outras provas que se façam 

necessárias ao esclarecimento dos fatos.

 Assim sendo, rejeito as preliminares apresentadas pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

Os requeridos José Geraldo Riva, Geraldo Lauro e Varney Figueiredo de 

Lima (fls. 91/111), que apresentaram contestação conjunta, também 

manifestaram insurgência quanto ao prazo do inquérito civil. As razões, 

todavia, não foram apresentadas em caráter de preliminar de nulidade, 

mas sim, dentro da própria discussão do mérito. A despeito disso, anoto 

que a análise das preliminares apresentadas pelo requerido Humberto 

Melo Bosaipo é suficiente para afastar as alegações daqueles requeridos 

acerca do inquérito civil.

2.2. Organização do Processo:

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória, deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 54 (cinquenta e quatro) cheques emitidos em favor da 

empresa Locadora Barão Ltda, cujos respectivos valores somados 

totalizam a quantia de R$ 3.320.078,50 (três milhões, trezentos e vinte mil 

e setenta e oito reais e cinquenta centavos)?

b) A denominada empresa Locadora Barão Ltda, que teria sido 

beneficiária dos pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa 

Estadual, possuía constituição válida e funcionamento regular nesta 

cidade ou neste Estado?

c) A denominada empresa Locadora Barão Ltda participou de alguma 

licitação junto à Assembleia Legislativa Estadual, ou teve com tal Casa 

Parlamentar outro tipo de negociação lícita que resultou na prestação de 

serviço ou fornecimento de produto, que justificasse a emissão de 

cheques em seu favor?

 d) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, 

atuando como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento 

Estadual, indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou 

determinaram a emissão], como pagamento de um suposto fornecedor 

denominado Locadora Barão Ltda para, em seguida, possibilitar a troca 

junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder e dissimular a 

apropriação indevida de recursos públicos? (fl. 16)

e) Os requeridos Guilherme da Costa Garcia e Geraldo Lauro, na 

qualidade de agentes públicos, atuando como ordenadores de despesa, 

respectivamente, nos setores de finanças e licitação da Assembleia 

Legislativa Estadual, concorreram para a concretização dos supostos 

pagamentos indevidos em favor da empresa Locadora Barão Ltda, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2219 de 2237



assinando os cheques emitidos contra a conta corrente daquele 

Parlamento, colaborando, assim, na prática dos atos fraudulentos ? (fls. 

14 e 19).

f) O requerido Varney Figueiredo de Oliveira, na qualidade de agente 

público, colaborou com as “falcatruas”, tendo, como afirmado na inicial, 

confirmado o pagamento do cheque n.º 7651, em favor da empresa 

Locadora Barão Ltda?

g) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter pessoal 

previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, as ações 

atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra geral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.3. Provas Indicadas:

Em sua manifestação acerca da produção de provas (fls. 2.122/2.126), o 

requerido José Geraldo Riva pugna pela realização de “uma auditoria em 

todos os cheques” constantes nos processos decorrentes da 

denominada “Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em 

análise aos elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis 

públicas com o mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um 

“inaceitável bis in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque 

de nº 17248, destinado à sociedade empresária “Churrascaria e 

Restaurante Franquini Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 

225349, como também na ação Código 236634, ambas em trâmite neste 

Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 

título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, Locadora Barão Ltda.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 

apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 

foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada Locadora 

Barão Ltda, o cerne da discussão está em aferir se tais ordens de 

pagamentos decorriam, ou não, de uma relação lícita de prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos entre aquela pessoa jurídica e a 

Assembleia Legislativa; bem como, por evidente, se os requeridos agiam 

em comum acordo para a prática de atos ímprobos. Com efeito, se for 

demonstrado que os pagamentos se concretizaram sem justa causa, por 

ação ou omissão dos requeridos, aparenta-se despicienda a busca pela 

forma de recebimento do portador dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” (fls. 2.124) é que estão com qualidade inferior àquelas 

que foram juntadas na exordial pelo autor (fls. 901/999), as quais 

aparentam-se mais compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla 

defesa dos requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, fls. 

318/319, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos, é falecido, fato 

que não foi levado em consideração no pedido formulado. De tal forma, é 

certo que a impossibilidade de colheita de padrões de confronto do 

suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não existirem nos autos 

os documentos originais (cheques), são circunstâncias que tornam a 

perícia grafotécnica uma prova de difícil realização e, provavelmente, de 

diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido Guilherme da Costa sustentou que “todos os 

cheques assinados” se deram “mediante apresentação dos respectivos 

procedimentos onde todas as fases foram cumpridas e atestadas (...)” - fl. 

1.309. Na mesma direção, o requerido Humberto Melo Bosaipo sustentou 

que seu único contato com os procedimentos licitatórios “era em sua fase 
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final, quando da assinatura dos cheques para efetivação dos 

pagamentos, sempre após terem sido cumpridas todas as formalidades 

legais pertinentes a cada caso.” (fl. 1.288).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 

não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa Locadora Barão Ltda.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Por fim, observa-se que o requerido Geraldo Lauro sustentou ser 

imperiosa a “realização de perícia técnica nos documentos do setor de 

patrimônio da Casa de Leis para certificar a existência de assinatura do 

requerido nos lançamentos e recebimentos de materiais” – fl. 2.120-v.

A pretensão acima indicada não atende ao que foi determinado na decisão 

de fls. 2.112/2.114, quando este Juízo consignou que as partes deveriam 

especificar as provas que entendessem necessárias e justificar o que 

pretendiam com elas comprovar.

 Ao que se denota do pedido, a perícia pugnada pelo requerido requerido 

Geraldo Lauro foi formulada de forma extremamente genérica, vez que 

não especificou quais “documentos” do Setor de Patrimônio da Assembleia 

Legislativa quer que sejam periciados.

Além disso, o requerido, ao não apontar qual será a utilidade de se 

“certificar” a existência de assinatura sua “nos documentos do setor de 

patrimônio”, deixou de justificar o que pretende com a prova indicada.

Embora não seja possível extrair da manifestação do supracitado 

requerido qual a finalidade da prova pericial, anoto que, caso os 

“documentos” se refiram a possível comprovação de prestação de serviço 

ou recebimento de material envolvendo a pessoa jurídica tratada nestes 

autos, é dever seu apresentá-los, a teor do art. 373, II, CPC.

 Por tais razões, indefiro o pedido de prova pericial apresentado pelo 

requerido Geraldo Lauro.

Passo a analisar as provas indicadas pelo requerido Guilherme da Costa 

Garcia (fls. 2.121).

Em sua manifestação, observa-se que o requerido Guilherme da Costa 

Garcia requere a “realização de perícia técnica acerca dos documentos 

que manuseava”, pois isso demonstrará a “lisura das aquisições, gastos e 

despesas realizadas” (fl. 2.121).

Ocorre que, pelos mesmos motivos já expostos anteriormente na análise 

do pedido de perícia do requerido Geraldo Lauro, o pedido não merece 

acolhida, na medida em que foi formulado de maneira ampla, sem 

especificar exatamente quais “documentos” em que “realizava suas 

funções à época” quer que sejam periciados.

Ademais, caso os “documentos” constituam prova de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, é ônus do requerido 

Guilherme da Costa Garcia apresentá-los, nos termos do art. 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de prova pericial apresentado pelo 

requerido Guilherme da Costa Garcia.

Por fim, conforme certidão lançada à fl. 2.130, a manifestação de fls. 

2.128/2.129 do requerido Humberto Melo Bosaipo, protocolizada em 

04.07.2019, foi apresentada de forma intempestiva, pois a intimação via 

Diário da Justiça nº 10505, de 31/05/2019, foi publicada no dia 03.06.2019 

(certidão de publicação lançada no Sistema Apolo em 01.06.2019).

Assim, em relação ao requerido Humberto Melo Bosaipo, operou-se a 

preclusão para manifestar-se quanto à produção de provas, razão pela 

qual deixo de conhecer do pedido de fls. 2.128/2.129.

 3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 

como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371653 Nr: 8459-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, PAULO CEZAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011

 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nilvado de Araújo e Geraldo 

Lauro, todos qualificados.

Na decisão de fls. 25/29 houve o indeferimento da medida cautelar de 

indisponibilidade de bens e o deferimento do pedido de exibição de 

documento relativo às possíveis licitações ou quaisquer processos de 

compra que envolvam a empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda.

Citados, apresentaram contestação os requeridos Geraldo Lauro (fls. 

68/82, Nivaldo de Araújo (fls.165/182), Humberto Melo Bosaipo (fls. 
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250/261) e Guilherme da Costa Garcia (fls. 276/282).

O requerido José Geraldo Riva apesar de citado, não apresentou 

contestação (fls. 1.432).

Pelo autor, impugnação às contestações (fls. 1.433/1.447).

O decisum de fls. 2.155 intimou os requeridos para especificarem as 

provas, e a parte autora para manifestar acerca do falecimento do 

requerido Nivaldo de Araújo.

Manifestaram quanto às provas os requeridos Geraldo Lauro (fls. 2.182), 

Guilherme da Costa Garcia (fls. 2.184), José Geraldo Riva (fls. 

2.185/2.189).

O requerido Humberto Melo Bosaipo apresentou manifestação em 

10.07.2019, após o decurso de prazo que se deu em 26.06.19, conforme 

certidão de fls. 2.192.

A parte autora requereu a extinção do processo sem resolução do mérito 

quanto ao requerido Nivaldo de Araújo.

 É o relatório.

DECIDO.

 2. Providências Preliminares:

Como é cediço, o interesse de agir está relacionado com a necessidade e 

a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

 Destarte, as duas modalidades de interesse processual – necessidade e 

adequação – devem estar presentes, sendo que, à falta de qualquer 

delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao 

indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo 

sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O 

Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de 

dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de 

“interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou 

“interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material 

afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do 

processo. (...)

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a produção 

do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de 

título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de 

seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que 

não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 

803, I) .”

Nesse diapasão, somente estará presente o interesse de agir quando, 

além de ser buscado na via processual adequada, houver necessidade do 

provimento judicial almejado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

 Isso porque, in casu, a escassez dos bens a inventariar do falecido 

requerido Nivaldo de Araújo torna inócuo o provimento jurisdicional 

anteriormente buscado pela parte autora em face do mesmo, ou seja, sem 

nenhuma utilidade.

Anoto, à princípio, que o falecimento do demandado Nivaldo de Araújo, por 

si só, não implique na extinção do processo sem resolução do mérito, na 

medida em que a reparação do dano é transmissível aos sucessores do 

agente que praticou quaisquer das condutas qualificadas como 

improbidade administrativa, nos limites do patrimônio transferido.

De fato, na hipótese dos autos, qual seja, a de ação de ressarcimento de 

danos causados ao erário, dada sua natureza patrimonial, é cabível a 

sucessão processual, de acordo com o disposto nos arts. 687 e 

seguintes do Código de Processo Civil, que ocorrerá em caso de 

falecimento de uma das partes, no curso do processo, com a 

consequente habilitação do espólio ou dos seus herdeiros.

Entretanto, a ausência dos bens deixados pelo de cujus requerido, 

demonstrada pelos documentos acostados às fls. 2.160/2.181, enseja a 

perda superveniente do interesse processual por falta de utilidade e 

necessidade do provimento jurisdicional, na medida em que a 

responsabilidade dos seus sucessores está limitada ao valor da herança, 

nos termos do art. 8º da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, vide julgado a seguir, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE 

BENS A INVENTARIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR 

QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARICMENTO AO ERÁRIO. PROCESSO 

JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. In casu, deve ser entendido ter ocorrido a 

perda superveniente do interesse de agir, pois, na forma do que 

vislumbrou a V. sentença apelada, “ (...) o réu não deixou bens a 

inventariar, importando na impossibilidade de prosseguimento do feito 

quanto à pretensão ressarcitória” (fl. 114). 2. Aplicação de precedente 

jurisprudencial deste Tribunal Regional Federal. 3. Sentença mantida. 4. 

Apelação desprovida.” (TRF 1ª R.; AC 2009.33.10.001117-2; Quarta 

Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Klaus Kuschel; DJF1 25/05/2016).

Portanto, por não haver utilidade na habilitação de seus sucessores, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, acolho o pedido do Ministério Público de fls. 2.157/2.159 e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTA, sem resolução do mérito, a presente 

ação em face do requerido Nivaldo de Araújo, o que faço com fulcro no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. Saneamento e Organização do Processo.Fundamentação:

 Prosseguindo com a análise do feito, verifico que o processo encontra-se 

na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

Em sua contestação, o requerido Humberto Melo Bosaipo arguiu as 

preliminares de “impossibilidade de desenvolvimento válido da ação” e 

“nulidade do inquérito civil por extrapolação do prazo e incompetência do 

Promotor que o presidiu” (fls. 250/261).

Em síntese, diz o requerido que o inquérito civil que acompanha a inicial foi 

instaurado no ano de 2003, quase 05 (cinco) antes do ajuizamento da 

presente ação, ferindo a Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do 

Ministério Público, a qual estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para 

duração de tal procedimento investigativo, podendo ser prorrogado por, no 

máximo, 30 (trinta) dias.

Além disso, o requerido aduz que, à época da instauração do inquérito 

civil, ele gozava de foro privilegiado, razão pela qual os Promotores que 

conduziram as investigações eram autoridades absolutamente 

incompetentes para a apuração de supostos atos ímprobos.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

No tocante à preliminar de nulidade do inquérito civil por violação ao devido 

processo legal, anoto que tal procedimento é meramente investigatório, 

destinado à colheita de provas e/ou outros elementos de convicção para 

subsidiar futura e eventual ação civil pública.

Deste modo, por caracterizar-se como procedimento investigatório 

informal, sem caráter de medida processual, não se exige o contraditório.

Com efeito, não se sustenta a arguição de nulidade do inquérito civil ou 

mesmo das provas obtidas, porquanto a própria existência do 

procedimento é facultativa, não sendo obrigatória para a propositura da 

medida judicial. No mais, uma vez instaurada a lide processual, 

oportuniza-se ao demandado todas as garantias destinadas à ampla 

defesa.

Sobre o assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 332 DO CPC . INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. [...]. 4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo 

Civil , a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 

"o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura 

da ação, que independe da prévia instauração do procedimento 

administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré processual 

não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como 

ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). 

Precedentes. 5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl 

2.790/SC , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento no 

sentido de que cabe a submissão dos Agentes Políticos à Lei de 

Improbidade Administrativa . Precedentes. Agravo regimental improvido.” 

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 322262 SP 2013/0094009-9 (STJ) Data de publicação: 

28/06/2013).

Acerca da aduzida extrapolação do prazo, é importante ressaltar que não 

há lei que estabeleça limite para a tramitação desta espécie de 

procedimento investigativo, mas apenas regulamentação advinda do 
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Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução nº 23, de 

17 de Setembro de 2007.

Prevê o art. 9º da supraindicada resolução que, “o inquérito civil deverá 

ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e 

quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de 

diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão”.

Nota-se a permissividade daquela regulamentação administrativa para que 

o inquérito civil seja prorrogado quantas vezes forem necessárias, 

circunstância que, consoante entendimento sedimentado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, não é, por si só, prejudicial ao investigado, sendo 

mister que este demonstre efetivo prejuízo com a dilação do prazo para 

que seja reconhecida a nulidade.

Nesse sentido:

 “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRETENSO ATO OMISSIVO. 

NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA 

AUSENTE DE PRESCRIÇÃO. ART. 37, § 5º, DA CF. INQUÉRITO COM MAIS 

DE OITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ART. 9º DA 

RESOLUÇÃO 23/2007 DO CONAMP. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO 

ANUAL, QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO DEMONSTRADO AO INVESTIGADO. "PAS DE NULITÉ SANS 

GRIEF". PRECEDENTES. [...] Inexiste legislação fixando um prazo 

específico para o término do inquérito civil público; todavia, a Resolução n. 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CONAMP), publicada 

no Diário da Justiça em 7.11.2007, Seção 1, p. 959-960, fixa: "Art. 9º O 

inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo 

mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 

realização ou conclusão de diligências (...)". Logo, reconhece-se a 

possibilidade de inquéritos civis públicos longos, com vários anos, como 

no caso em tela. 7. O excesso de prazo para o processamento de 

inquérito civil público, em princípio, não prejudica o investigado; a este 

cabe comprovar que tal dilação lhe traz prejuízos pois, do contrário, 

incidirá o reconhecimento de que, inexistindo prejuízo, não resta dano ou 

nulidade ("pas de nulité sans grief"). Precedentes: MS 10.128/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 13.245/DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 31.5.2010; RMS 

29.290/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; 

MS 10.128/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 

12.895/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 18.12.2009. [...] 

(In: O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos de 

ajustamento e audiências públicas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

300.). Agravo regimental improvido”. - Brasília (DF), 02 de setembro de 

2010, Data do Julgamento, AgRg no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 25.763 - RJ (2007/0279614-6).

No caso dos autos, o requerido restringe-se a anotar que o inquérito civil 

que instrui a demanda extrapolou o prazo de conclusão, porém, como 

anotado acima, não há definição temporal para eventuais dilações. Além 

disso, tratando-se de nulidade relativa, a demonstração do prejuízo 

mostra-se necessária.

De qualquer forma, independentemente da discussão acerca de eventual 

prorrogação do inquérito civil, é certo que por se tratar de um 

procedimento meramente informativo, eventual vício nele contido não teria 

o condão de afetar a Ação Civil Pública, onde é oportunizado aos 

demandados amplo acesso às provas, bem como a produção daquelas 

que se mostrarem necessárias ao esclarecimento dos fatos 

controvertidos.

Ainda relativamente ao inquérito civil relacionado a estes autos, ao 

contrário do afirmado na manifestação do requerido Humberto Melo 

Bosaipo, não se vislumbra qualquer violação ao “princípio do Promotor 

Natural”, pois tal ofensa somente se caracteriza na eventualidade de 

designação causídica efetuada pelo chefe da Instituição, com flagrante 

presença da figura do Promotor de exceção, o que não seria compatível 

com a Constituição Federal (Precedente, STF - HABEAS CORPUS 114.093 

PARANÁ. 03/10/2017 ).

Do contrário, a hipótese aventada não ocorreu no caso em análise, pois 

as investigações foram intentadas por Promotores de Justiça com 

atribuições para atuarem na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Público desta Capital, o que denota evidente vinculação funcional com a 

causa debatida, além de se tratar de atribuição institucional prevista na 

Constituição Federal, art. 129, III, in verbis: “São funções institucionais do 

Ministério Público:” [...] III – “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”.

Ademais, a própria Portaria n.º 38/2004, instauradora do Inquérito Civil em 

discussão, menciona que as atribuições do Promotor de Justiça foram 

delegadas pela Portaria n.º 404, de 19.11.2003, da Procuradoria Geral de 

Justiça, em conformidade com a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (LCE nº. 27/93, arts. 26, IX e X).

É de se ressaltar, ainda, que o foro por prerrogativa de função invocado 

pelo requerido restringe-se somente à esfera penal, não alcançando o 

processamento das ações de improbidade administrativa, conforme 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de 

que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações 

de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de 

cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de 

estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido 

e provido.” (STF - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO AgR Rcl 2186 DF DISTRITO 

FEDERAL 0003621-05.2002.0.01.0000 (STF), Data de publicação: 

15/03/2016).

Logo, se a Portaria que instaurou o inquérito civil indicou que seu objetivo 

era, justamente, apurar a possível ocorrência de atos de improbidade 

administrativa, cuja competência para julgamento é do Juízo de 1º grau – 

porque para tais casos não há aplicação das regras do foro por 

prerrogativa de função, é de se concluir que a atuação dos Promotores de 

Justiça naquele feito foi plenamente válida, não havendo falar-se em 

desrespeito às regras de competência.

 Portanto, não há vício formal em relação à condução das investigações.

Também não assiste razão ao requerido acerca da alegada falta de 

documentos para a propositura da ação. Isso porque, a teor do § 6º do 

art. 17 da Lei nº 8429/1992, basta que a inicial seja instruída “com 

documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade”, providência esta que, ao menos para 

fins de processamento da demanda, mostra-se atendida pela parte autora, 

e se mostra suficiente ao encaminhamento do feito à fase instrutória, 

oportunizando-se às partes a produção de outras provas que se façam 

necessárias ao esclarecimento dos fatos.

 Assim sendo, rejeito as preliminares apresentadas pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

O requerido Geraldo Lauro, também manifestou insurgência quanto ao 

prazo do inquérito civil. As razões, todavia, não foram apresentadas em 

caráter de preliminar de nulidade, mas sim, dentro da própria discussão do 

mérito. A despeito disso, anoto que a análise das preliminares 

apresentadas pelo requerido Humberto Melo Bosaipo é suficiente para 

afastar as alegações daqueles requeridos acerca do inquérito civil.

2.1. Organização do Processo:

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória, deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 64 (sessenta e quatro) cheques emitidos em favor da 

empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo 

Publicidade Assessoria Ltda, cujos respectivos valores somados totalizam 

a quantia de R$ 2.832.089,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil e 

oitenta e nove reais)?

b) A denominada empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome 

Fantasia: Arte Final Vídeo Publicidade Assessoria Ltda, que teria sido 

beneficiária dos pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa 

Estadual, possuía constituição válida e funcionamento regular nesta 

cidade ou neste Estado?

c) A denominada empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome 

Fantasia: Arte Final Vídeo Publicidade Assessoria Ltda participou de 

alguma licitação junto à Assembleia Legislativa Estadual, ou teve com tal 

Casa Parlamentar outro tipo de negociação lícita que resultou na prestação 
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de serviço ou fornecimento de produto, que justificasse a emissão de 

cheques em seu favor?

 d) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, 

atuando como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento 

Estadual, indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou 

determinaram a emissão], como pagamento de um suposto fornecedor 

denominado Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final 

Vídeo Publicidade Assessoria Ltda para, em seguida, possibilitar a troca 

junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder e dissimular a 

apropriação indevida de recursos públicos?(fls. 16)

e) O requerido Guilherme da Costa Garcia, na qualidade de agente público, 

atuando como Secretário de Finanças-Tesoureiro, concorreu para a 

concretização dos supostos pagamentos indevidos em favor da empresa 

Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo 

Publicidade Assessoria Ltda, assinando os cheques emitidos contra a 

conta corrente daquele Parlamento, colaborando, assim, na prática dos 

atos fraudulentos ? (fls. 18).

f) O requerido Geraldo Lauro, na qualidade de agente público, atuando nos 

Setores de “Licitação e Patrimônio” da Assembleia Legislativa, concorreu 

para a concretização dos supostos pagamentos indevidos em favor da 

empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo 

Publicidade Assessoria Ltda, porque era incumbido da fiscalização e 

obediência aos princípios norteadores da licitação pública, o que não foi 

observado? Bem como porque era responsável pelo recebimento de bens 

e serviços, o que jamais fez? (fls. 18).

g) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter pessoal 

previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, as ações 

atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra geral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.2. Provas Indicadas:

Em sua manifestação acerca da produção de provas, o requerido José 

Geraldo Riva pugna pela realização de “uma auditoria em todos os 

cheques” constantes nos processos decorrentes da denominada 

“Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em análise aos 

elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis públicas com o 

mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um “inaceitável bis 

in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque de nº 17248, 

destinado à sociedade empresária “Churrascaria e Restaurante Franquini 

Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 225349, como também 

na ação Código 236634, ambas em trâmite neste Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 

título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo 

Publicidade Assessoria Ltda.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 

apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 

foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada Arte, 

Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo Publicidade 

Assessoria Ltda, o cerne da discussão está em aferir se tais ordens de 

pagamentos decorriam, ou não, de uma relação lícita de prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos entre aquela pessoa jurídica e a 

Assembleia Legislativa; bem como, por evidente, se os requeridos agiam 

em comum acordo para a prática de atos ímprobos. Com efeito, se for 

demonstrado que os pagamentos se concretizaram sem justa causa, por 

ação ou omissão dos requeridos, aparenta-se despicienda a busca pela 

forma de recebimento do portador dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” é que estão com qualidade inferior àquelas que foram 

juntadas na exordial pelo autor, as quais aparentam-se mais 

compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla defesa dos 

requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, 

fls.421/422, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos e em outros feitos, 

é falecido, fato que não foi levado em consideração no pedido formulado. 

De tal forma, é certo que a impossibilidade de colheita de padrões de 

confronto do suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não 

existirem nos autos os documentos originais (cheques), são 

circunstâncias que tornam a perícia grafotécnica uma prova de difícil 

realização e, provavelmente, de diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 
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05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido Guilherme da Costa sustentou que “todos os 

cheques assinados” se deram “mediante apresentação dos respectivos 

procedimentos onde todas as fases foram cumpridas e atestadas (...)” – 

fls. 280. Na mesma direção, o requerido Humberto Melo Bosaipo sustentou 

que seu único contato com os procedimentos licitatórios “era em sua fase 

final, quando da assinatura dos cheques para efetivação dos 

pagamentos, sempre após terem sido cumpridas todas as formalidades 

legais pertinentes a cada caso.” (fls. 259).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 

não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa Arte, Fotolito e Publicidade Ltda - Nome Fantasia: Arte Final Vídeo 

Publicidade Assessoria Ltda.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Ademais, observa-se que o requerido Geraldo Lauro sustentou ser 

imperiosa a “realização de perícia técnica nos documentos do setor de 

patrimônio da Casa de Leis para certificar a existência de assinatura do 

requerido nos lançamentos e recebimentos de materiais” – fl. 2.182.

A pretensão acima indicada não atende ao que foi determinado na decisão 

de fls. 2.155, quando este Juízo consignou que as partes deveriam 

especificar as provas que entendem necessárias e justificar o que 

pretendem com elas comprovar.

 Ao que se denota do pedido, a perícia pugnada pelo requerido requerido 

Geraldo Lauro foi formulada de forma extremamente genérica, vez que 

não especificou quais “documentos” do Setor de Patrimônio da Assembleia 

Legislativa quer que sejam periciados.

Além disso, o requerido, ao não apontar qual será a utilidade de se 

“certificar” a existência de assinatura sua “nos documentos do setor de 

patrimônio”, deixou de justificar o que pretende com a prova indicada.

Embora não seja possível extrair da manifestação do supracitado 

requerido qual a finalidade da prova pericial, anoto que, caso os 

“documentos” se refiram a possível comprovação de prestação de serviço 

ou recebimento de material envolvendo a pessoa jurídica tratada nestes 

autos, é dever seu apresentá-los, a teor do art. 373, II, CPC.

De igual modo, indefiro o pedido de perícia técnica do requerido Guilherme 

da Costa Garcia, uma vez que o requerido não apontou de forma 

detalhada quais documentos seriam objeto da perícia requerida.

 Por tais razões, indefiro o pedido de prova pericial apresentado pelos 

requeridos Geraldo Lauro e Guilherme da Costa Garcia.

 Por fim, conforme certidão de fls. 2.192, a manifestação de fls. 

2.193/2.194 do requerido Humberto Melo Bosaipo, protocolizada em 

10.07.2019, foi apresentada de forma intempestiva, pois a intimação via 

Diário da Justiça nº 10497, de 21/05/2019, foi publicada no dia 22.05.2019.

Assim, em relação ao requerido Humberto Melo Bosaipo, operou-se a 

preclusão para manifestar-se quanto à produção de provas, razão pela 

qual deixo de conhecer do pedido de fls. 2185/2186.

 3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 

como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241952 Nr: 10383-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES, 

CARLOS MARINO SOARES SILVA, KANTARO MIYAMOTO, HERONIDES 

ARAÚJO FILHO, LUIZ CLARO DE MELO, WALTER CESAR DE MATTOS, 

COMERCIAL JUMBO LTDA., SALOMÃO REIS DE ARRUDA, ÉDSON GARCIA 

DE SIQUEIRA, MOACIR MARQUES CAIRES, AURICÉLIA RODRIGUES 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA BARDUSCO 

SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - OAB:5.819/MT, JOÃO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB:9.607/MT, JOÃO BOSCO 

RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOMAS FULGENCIO DE 

LIMA JUNIOR - OAB:11785, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, LAÉRCIO MARQUES CAIRES - OAB:101.702/SP, LUCIEN 

FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, MÁRCIA ADELHEID NANI - 

OAB:6657/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228, UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6.760/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT
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 CERTIFICO E DOU FÉ que deixei de expedir Carta Precatória para a 

Comarca de Barra do Garças em Mato Grosso, haja vista, os requeridos 

“KANTARO MIYAMOTO e Outros” não terem comprovado o pagamento do 

preparo para oitiva de testemunhas com endereço indicado na referida 

Comarca. O REFERIDO É VERDADE DOU FÉ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 323114 Nr: 24297-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - 

OAB:35075/DF, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, KAIO 

MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, PAULO 

CÉSAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.679/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, José Quirino Pereiro e Joel 

Quirino Pereira, todos qualificados.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, 

manifestaram os requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira 

(fls. 2.447/2.465) Guilherme da Costa Garcia (fls. 2.466), José Geraldo 

Riva (fls. 2.467/2.472), Humberto Melo Bosaipo (fls. 2.473/2.474).

A parte autora manifestou às fls. 2.441/2.442.

É o relatório.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

2.1. Preliminares

O requerido José Geraldo Riva arguiu às fls. 2.171 a ocorrência de 

prescrição da presente demanda.

 Inobstante a arguição de prescrição suscitada, tenho que a prescrição 

não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário, pois, nos termos do 

art. 37, §5º, da CF, a reparação do dano é imprescritível. Com efeito, o 

Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 

(RE) 852475, assentou para fins de repercussão geral a seguinte tese: 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 

prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Razão pela qual, afasto a preliminar suscitada.

 2.2. Organização do Processo:

 Inobstante o efeito suspensivo concedido em sede de agravo de 

instrumento interposto pelo requerido Guilherme da Costa Garcia, 

analisando a contestação de fls. 92/98, verifico que não há preliminares a 

serem apreciadas.

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

 a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 30 (trinta) cheques emitidos em favor da empresa Romera 

Comércio e Representações Comercais Ltda, cujos respectivos valores 

somados totalizam a quantia de R$ 1.564.324,40 (um milhão, quinhentos e 

sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta 

centavos)?

b) Os valores apontados na exordial, decorreram de utilização ilícita do 

nome da empresa Romera Comércio e Representações Comercais Ltda ?

c) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, atuando 

como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento Estadual, 

indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou determinaram a 

emissão], como pagamento de um suposto fornecedor denominado 

Romera Comércio e Representações Comercais Ltda para, em seguida, 

possibilitar a troca junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder 

e dissimular a apropriação indevida de recursos públicos?(fls. 12)

d) Os requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, embora não 

fossem à época dos fatos, detentores de cargos públicos, agiram em 

concurso com os demais requeridos agentes públicos, facilitando e 

auxiliando na prática de atos de improbidade administrativa?

e) A participação dos requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino 

Pereira, nos supostos atos de improbidade administrativa, consistiu, 

especialmente, na realização de atividades de contadoria que, 

dolosamente, possibilitou a criação, registro ou utilização dos dados 

formais das citadas empresas, para que tais funcionassem, falsamente, 

como fornecedoras da Assembleia Legislativa Estadual?

f) O requerido Guilherme da Costa Garcia, na qualidade de agente público, 

atuando como ordenador de despesas, por integrar a Mesa Diretora da 

ALMT, concorreu para a concretização dos supostos pagamentos 

indevidos em favor da empresa Romera Comércio e Representações 

Comercais Ltda, assinando os cheques emitidos contra a conta corrente 

daquele Parlamento, colaborando, assim, na prática dos atos fraudulentos 

? (fl. 16).

f) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter pessoal 

previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, as ações 

atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra regral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.3. Provas Indicadas:

O requerido Guilherme da Costa Garcia requer a “realização de perícia 

técnica acerca dos documentos” em que “realizava suas funções à 

época”, pois isso demonstrará a lisura e profissionalismo com que 

desempenhava suas atribuições (fl. 2.466).

Os requeridos José Quirino e Joel Quirino (fls. 2.447/2.465) limitaram-se a 

dizer que pretendem a “reconstituição da funcionabilidade do Escritório 

Omega Contabilidade, para provar que os documentos encontrados não 

pertenciam e não foram confecionados na Omega Contabilidade (Jose e 

Joel Quirino), mas sim na sala exclusiva de Nivaldo Araújo, sem prejuízo 

de serem realizados por meio eletronio e testemunhal” (sic). Consignaram, 

ainda, que, “sejam nos presentes autos realizados correição/diligências, 

donde de maneira detalhada, sejam apurados que na época os requeridos 

não fizeram o que está descrito, não faziam parte da sociedade da 

empresa, basta folhear os autos, sem prejuízo de o Magistrado exercer o 

juízo de retatação, e ainda a prova pericial técnica para provar o alegado” 

(sic).

As pretensões acima indicadas não atendem ao que foi determinado na 

decisão de fls. 2.436/2.439, quando este Juízo consignou que as partes 

deveriam especificar as provas que entendem necessárias e justificar o 

que pretendem com elas comprovar.

 Ao que se denota do pedido, a perícia pugnada pelo requerido Guilherme 

da Costa Garcia foi formulada de forma extremamente genérica, vez que 

não especificou quais “documentos” em que “realizava suas funções à 

época” quer que sejam periciados.

Embora não seja possível extrair da manifestação do supracitado 

requerido qual a finalidade da prova pericial, anoto que, caso os 

“documentos” se refiram a possível comprovação de prestação de serviço 

ou recebimento de material envolvendo as pessoas jurídicas tratadas 
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nestes autos, é dever seu apresentá-los, a teor do art. 373, II, CPC.

 Quanto à manifestação dos requeridos José Quirino e Joel Quirino, a 

formulação dos pedidos também foi genérica, não sendo possível 

compreender, com precisão, em que consiste a denominada 

“reconstituição da funcionabilidade” do Escritório Ômega Contabilidade, 

tampouco a denominada “correição/diligências”. Aparentemente, as 

indicações feitas assemelham-se mais a uma eventual tese de defesa do 

que prova a ser produzida.

Por tais razões, INDEFIRO os pedidos de prova apresentados pelos 

requeridos Guilherme da Costa Garcia , José Quirino e Joel Quirino.

O requerido José Geraldo Riva (fls.2.467/2.471), em sua manifestação 

acerca da produção de provas, pugna pela realização de “uma auditoria 

em todos os cheques” constantes nos processos decorrentes da 

denominada “Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em 

análise aos elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis 

públicas com o mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um 

“inaceitável bis in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque 

de nº 17248, destinado à sociedade empresária “Churrascaria e 

Restaurante Franquini Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 

225349, como também na ação Código 236634, ambas em trâmite neste 

Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 

título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, Romera Comércio e Representações Comercais Ltda.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 

apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 

foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada Romera 

Comércio e Representações Comercais Ltda, o cerne da discussão está 

em aferir se tais ordens de pagamentos decorriam, ou não, de uma 

relação lícita de prestação de serviços ou fornecimento de produtos entre 

aquela pessoa jurídica e a Assembleia Legislativa; bem como, por 

evidente, se os requeridos agiam em comum acordo para a prática de atos 

ímprobos. Com efeito, se for demonstrado que os pagamentos se 

concretizaram sem justa causa, por ação ou omissão dos requeridos, 

aparenta-se despicienda a busca pela forma de recebimento do portador 

dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” é que estão com qualidade inferior àquelas que foram 

juntadas na exordial pelo autor, as quais aparentam-se mais 

compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla defesa dos 

requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, fls. 

257/258, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos, é falecido, fato 

que não foi levado em consideração no pedido formulado. De tal forma, é 

certo que a impossibilidade de colheita de padrões de confronto do 

suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não existirem nos autos 

os documentos originais (cheques), são circunstâncias que tornam a 

perícia grafotécnica uma prova de difícil realização e, provavelmente, de 

diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido “José Geraldo Riva” sustentou que “ a empresa 

comercial Romera Comércio e Representações Comerciais Ltda, tinha 

todas as condições legais para se habilitar ao certame licitatório, 

porquanto ter apresentado os documentos enumerados no dispositivo 

legal em comento” (fls. 1.509).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 
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não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa Romera Comércio e Representações Comercais Ltda.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Passo a analisar as provas indicadas pelo requerido Humberto Melo 

Bosaipo (fls. 2.473/2.474).

“Juntada de auditorias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”: 

Ao que se depreende, tais documentos já se encontram juntados aos 

autos, sendo os mesmos que foram trazidos pelo requerido José Geraldo 

Riva, conforme se verifica às fls. 1.583/2.169. Caso o requerido pretenda 

juntar documentos novos, e que sejam diversos daqueles que se 

encontram nos autos, poderá fazer uso da faculdade prevista no art. 435 

do Código de Processo Civil .

“Juntada dos Originais dos Cheques Constantes na Ação”: INDEFIRO a 

pretensão, vez que a justificativa apresentada faz referência à realização 

de exame grafotécnico. Desse modo, faço remissão aos mesmos motivos 

anteriormente apontados, quando, em análise a requerimento do requerido 

José Geraldo Riva, foi indeferida a perícia grafotécnica, especialmente 

porque não há controvérsia quanto às assinaturas apostas nos cheques. 

Além disso, não há informações nos autos informação acerca dos 

cheques originais, e o requerido não fez qualquer apontamento a esse 

respeito.

 “Acareação dos réus Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira com o 

requerente”: Tal pedido se mostra inadequado, vez que o deferimento de 

acareação pressupõe a existência de declarações prestadas em Juízo e a 

divergência entre elas, o que por evidente ainda não ocorreu, pois 

nenhuma das partes ou testemunhas foram ouvidas, não sendo este o 

momento oportuno para a pretensão da espécie. Além disso, a teor do art. 

461, II, do CPC, a acareação pode se dar entre 2 (duas) ou mais 

testemunhas, ou de alguma delas com a parte, não havendo previsão de 

acareação entre requeridos.

 Assim, INDEFIRO a indicada “acareação”.

 DEFIRO a prova emprestada relativamente aos depoimentos de Nilson 

Teixeira e Kátia Aprá prestados em ação penal, cabendo ao requerido 

promover a juntada aos autos, ou indicar dados do feito onde foi 

produzida a prova, a fim de possibilitar a solicitação ao Juízo de origem.

 De todo modo, anoto que fica deferido aos supracitados requeridos, caso 

queiram, a produção de prova testemunhal e/ou documental (juntada de 

documentos novos), possibilitando-lhes o esclarecimento dos pontos 

suscitados em suas respectivas manifestações.

3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 

como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrolá-las, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 384836 Nr: 20897-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO - OAB:DF. 

41.800, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HELENA VASCONCELOS 

DE LARA RESENDE - OAB:40887, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - 

OAB:36.082/DF, MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Processo n.º 20897-31.2009.811.0041 Código 384836

Vistos.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Civil de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c Pedido 

Liminar de Indisponibilidade de Bens e Exibição de Documentos ajuizada 

pelo Ministério Público Estadual em face de José Geraldo Riva, Humberto 

Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e Geraldo Lauro, todos 

qualificados.

Intimados para especificarem as provas, manifestaram os requeridos 

Geraldo Lauro (fls. 2.279), José Geraldo Riva (fls. 2.280/2.285) e 

Humberto Melo Bosaipo (fls. 2.286/2.287).

A parte autora manifestou quanto às provas às fls. 2.088.

É o relatório.

DECIDO.

 2. Fundamentação:

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC).

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

2.1. Preliminares.

Em sua contestação, o requerido Humberto Melo Bosaipo arguiu as 

preliminares de “impossibilidade de desenvolvimento válido da ação” e 

“nulidade do inquérito civil por extrapolação do prazo e incompetência do 

Promotor que o presidiu” (fls. 1.379/1.390).

Em síntese, diz o requerido que o inquérito civil que acompanha a inicial foi 

instaurado no ano de 2004, quase 05 (cinco) antes do ajuizamento da 
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presente ação, ferindo a Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do 

Ministério Público, a qual estabelece o prazo de 90 (noventa) dias para 

duração de tal procedimento investigativo, podendo ser prorrogado por, no 

máximo, 30 (trinta) dias.

Além disso, o requerido aduz que, à época da instauração do inquérito 

civil, ele gozava de foro privilegiado, razão pela qual os Promotores que 

conduziram as investigações eram autoridades absolutamente 

incompetentes para a apuração de supostos atos ímprobos.

Assim, requer a extinção do processo sem resolução de mérito.

No tocante à preliminar de nulidade do inquérito civil por violação ao devido 

processo legal, anoto que tal procedimento é meramente investigatório, 

destinado à colheita de provas e/ou outros elementos de convicção para 

subsidiar futura e eventual ação civil pública.

Deste modo, por caracterizar-se como procedimento investigatório 

informal, sem caráter de medida processual, não se exige o contraditório.

Com efeito, não se sustenta a arguição de nulidade do inquérito civil ou 

mesmo das provas obtidas, porquanto a própria existência do 

procedimento é facultativa, não sendo obrigatória para a propositura da 

medida judicial. No mais, uma vez instaurada a lide processual, 

oportuniza-se ao demandado todas as garantias destinadas à ampla 

defesa.

Sobre o assunto, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INQUÉRITO CIVIL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 332 DO CPC . INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

APLICAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. [...]. 4. Quanto à violação do art. 332 do Código de Processo 

Civil , a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que 

"o inquérito civil, como peça informativa, tem por fim embasar a propositura 

da ação, que independe da prévia instauração do procedimento 

administrativo. Eventual irregularidade praticada na fase pré processual 

não é capaz de inquinar de nulidade a ação civil pública, assim como 

ocorre na esfera penal, se observadas as garantias do devido processo 

legal, da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1.119.568/PR, Rel. 

Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/9/2010). 

Precedentes. 5. A Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Rcl 

2.790/SC , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, pacificou o entendimento no 

sentido de que cabe a submissão dos Agentes Políticos à Lei de 

Improbidade Administrativa . Precedentes. Agravo regimental improvido.” 

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AgRg no AREsp 322262 SP 2013/0094009-9 (STJ) Data de publicação: 

28/06/2013).

Acerca da aduzida extrapolação do prazo, é importante ressaltar que não 

há lei que estabeleça limite para a tramitação desta espécie de 

procedimento investigativo, mas apenas regulamentação advinda do 

Conselho Nacional do Ministério Público, através da Resolução nº 23, de 

17 de Setembro de 2007.

Prevê o art. 9º da supraindicada resolução que, “o inquérito civil deverá 

ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo mesmo prazo e 

quantas vezes forem necessárias, por decisão fundamentada de seu 

presidente, à vista da imprescindibilidade da realização ou conclusão de 

diligências, dando-se ciência ao Conselho Superior do Ministério Público, à 

Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão”.

Nota-se a permissividade daquela regulamentação administrativa para que 

o inquérito civil seja prorrogado quantas vezes forem necessárias, 

circunstância que, consoante entendimento sedimentado pelo E. Superior 

Tribunal de Justiça, não é, por si só, prejudicial ao investigado, sendo 

mister que este demonstre efetivo prejuízo com a dilação do prazo para 

que seja reconhecida a nulidade.

Nesse sentido:

 “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL. PRETENSO ATO OMISSIVO. 

NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. APURAÇÃO DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MATÉRIA 

AUSENTE DE PRESCRIÇÃO. ART. 37, § 5º, DA CF. INQUÉRITO COM MAIS 

DE OITOS ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRAZO LEGAL. ART. 9º DA 

RESOLUÇÃO 23/2007 DO CONAMP. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO 

ANUAL, QUANTAS VEZES FOREM NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO DEMONSTRADO AO INVESTIGADO. "PAS DE NULITÉ SANS 

GRIEF". PRECEDENTES. [...] Inexiste legislação fixando um prazo 

específico para o término do inquérito civil público; todavia, a Resolução n. 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CONAMP), publicada 

no Diário da Justiça em 7.11.2007, Seção 1, p. 959-960, fixa: "Art. 9º O 

inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, prorrogável pelo 

mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, por decisão 

fundamentada de seu presidente, à vista da imprescindibilidade da 

realização ou conclusão de diligências (...)". Logo, reconhece-se a 

possibilidade de inquéritos civis públicos longos, com vários anos, como 

no caso em tela. 7. O excesso de prazo para o processamento de 

inquérito civil público, em princípio, não prejudica o investigado; a este 

cabe comprovar que tal dilação lhe traz prejuízos pois, do contrário, 

incidirá o reconhecimento de que, inexistindo prejuízo, não resta dano ou 

nulidade ("pas de nulité sans grief"). Precedentes: MS 10.128/DF, Rel. Min. 

Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 13.245/DF, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 31.5.2010; RMS 

29.290/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; 

MS 10.128/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 22.2.2010; MS 

12.895/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 18.12.2009. [...] 

(In: O Inquérito Civil: investigações do Ministério Público, compromissos de 

ajustamento e audiências públicas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

300.). Agravo regimental improvido”. - Brasília (DF), 02 de setembro de 

2010, Data do Julgamento, AgRg no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 25.763 - RJ (2007/0279614-6).

No caso dos autos, o requerido restringe-se a anotar que o inquérito civil 

que instrui a demanda extrapolou o prazo de conclusão, porém, como 

anotado acima, não há definição temporal para eventuais dilações. Além 

disso, tratando-se de nulidade relativa, a demonstração do prejuízo 

mostra-se necessária.

De qualquer forma, independentemente da discussão acerca de eventual 

prorrogação do inquérito civil, é certo que por se tratar de um 

procedimento meramente informativo, eventual vício nele contido não teria 

o condão de afetar a Ação Civil Pública, onde é oportunizado aos 

demandados amplo acesso às provas, bem como a produção daquelas 

que se mostrarem necessárias ao esclarecimento dos fatos 

controvertidos.

Ainda relativamente ao inquérito civil relacionado a estes autos, ao 

contrário do afirmado na manifestação do requerido Humberto Melo 

Bosaipo, não se vislumbra qualquer violação ao “princípio do Promotor 

Natural”, pois tal ofensa somente se caracteriza na eventualidade de 

designação causídica efetuada pelo chefe da Instituição, com flagrante 

presença da figura do Promotor de exceção, o que não seria compatível 

com a Constituição Federal (Precedente, STF - HABEAS CORPUS 114.093 

PARANÁ. 03/10/2017 ).

Do contrário, a hipótese aventada não ocorreu no caso em análise, pois 

as investigações foram intentadas por Promotores de Justiça com 

atribuições para atuarem na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 

Público desta Capital, o que denota evidente vinculação funcional com a 

causa debatida, além de se tratar de atribuição institucional prevista na 

Constituição Federal, art. 129, III, in verbis: “São funções institucionais do 

Ministério Público:” [...] III – “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”.

Ademais, a própria Portaria n.º 38/2004, instauradora do Inquérito Civil em 

discussão, menciona que as atribuições do Promotor de Justiça foram 

delegadas pela Portaria n.º 404, de 19.11.2003, da Procuradoria Geral de 

Justiça, em conformidade com a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso (LCE nº. 27/93, arts. 26, IX e X).

É de se ressaltar, ainda, que o foro por prerrogativa de função invocado 

pelo requerido restringe-se somente à esfera penal, não alcançando o 

processamento das ações de improbidade administrativa, conforme 

entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO EM AÇÕES DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE. Sedimentou-se, nesta Corte Suprema, o entendimento de 

que competente o primeiro grau de jurisdição para julgamento das ações 

de improbidade administrativa contra agentes políticos, ocupantes de 

cargos públicos ou detentores de mandato eletivo, independentemente de 

estarem, ou não, em atividade. Precedentes. Agravo regimental conhecido 

e provido.” (STF - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO AgR Rcl 2186 DF DISTRITO 

FEDERAL 0003621-05.2002.0.01.0000 (STF), Data de publicação: 

15/03/2016).

Logo, se a Portaria que instaurou o inquérito civil indicou que seu objetivo 
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era, justamente, apurar a possível ocorrência de atos de improbidade 

administrativa, cuja competência para julgamento é do Juízo de 1º grau – 

porque para tais casos não há aplicação das regras do foro por 

prerrogativa de função, é de se concluir que a atuação dos Promotores de 

Justiça naquele feito foi plenamente válida, não havendo falar-se em 

desrespeito às regras de competência.

 Portanto, não há vício formal em relação à condução das investigações.

Também não assiste razão ao requerido acerca da alegada falta de 

documentos para a propositura da ação. Isso porque, a teor do § 6º do 

art. 17 da Lei nº 8429/1992, basta que a inicial seja instruída “com 

documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 

existência do ato de improbidade”, providência esta que, ao menos para 

fins de processamento da demanda, mostra-se atendida pela parte autora, 

e se mostra suficiente ao encaminhamento do feito à fase instrutória, 

oportunizando-se às partes a produção de outras provas que se façam 

necessárias ao esclarecimento dos fatos.

 Assim sendo, rejeito as preliminares apresentadas pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

Os requeridos José Geraldo Riva e Geraldo Lauro, que apresentaram 

contestação conjunta, também manifestaram insurgência quanto ao prazo 

do inquérito civil. As razões, todavia, não foram apresentadas em caráter 

de preliminar de nulidade, mas sim, dentro da própria discussão do mérito. 

A despeito disso, anoto que a análise das preliminares apresentadas pelo 

requerido Humberto Melo Bosaipo é suficiente para afastar as alegações 

daqueles requeridos acerca do inquérito civil.

Quanto a preliminar de incompetência arguida pelos requeridos, tal matéria 

já foi tratada no decisum de fls. 2.273/2.275.

No tocante a aplicação do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal na Reclamação n º 2.138, que extinguiu ação de improbidade 

movida em face de ex-Ministro do Estado, sob o fundamento que o agente 

político responde por crime de responsabilidade previsto na Lei n.º 

1.079/50, tal pleito também não encontra guarida.

A excepcionalidade aplicada na decisão acima indicada, em relação a 

Ministro de Estado, não tem o condão de afastar os agentes políticos da 

responsabilização pela eventual prática de atos de improbidade 

administrativa previstos na Lei n.º 8.429/92. Trata-se de questão 

pacificada, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LEI DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES 

POLÍTICOS. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. 

DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pendência de 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, não 

implica o sobrestamento de recursos no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça admite "a possibilidade de 

ajuizamento de ação de improbidade em face de agentes políticos, em 

razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial de 

responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 

previsto na Lei n. 8.429/92, cabendo, apenas e tão-somente, restrições 

em relação ao órgão competente para impor as sanções quando houver 

previsão de foro privilegiado ratione personae na Constituição da 

República vigente”. (REsp 1.282.046, RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell 

Marques, DJe de 27.2.2012). 3. Agravo regimental não provido.

2.1. Organização do Processo:

 Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a V], 

registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória, deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros 

que se mostrarem necessários:

a) Na conta corrente nº 86.100-6, agência nº 0046-9, do Banco do Brasil 

S/A, de titularidade da Assembleia Legislativa Estadual, foram identificados 

pagamentos de 67 (sessenta e sete) cheques emitidos em favor da 

empresa J.R. de Paula Hotel ME, cujos respectivos valores somados 

totalizam a quantia de R$ 3.769.545.92 (três milhões, setecentos e 

sessenta e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois 

centavos)?

b) A denominada empresa J.R. de Paula Hotel ME, que teria sido 

beneficiária dos pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa 

Estadual, possuía constituição válida e funcionamento regular nesta 

cidade ou neste Estado?

c) A denominada empresa J.R. de Paula Hotel ME participou de alguma 

licitação junto à Assembleia Legislativa Estadual, ou teve com tal Casa 

Parlamentar outro tipo de negociação lícita que resultou na prestação de 

serviço ou fornecimento de produto, que justificasse a emissão de 

cheques em seu favor?

 d) Os requeridos José Geraldo Riva e Humberto de Mello Bosaipo, 

atuando como Presidente e 1ª Secretario da Mesa Diretora do Parlamento 

Estadual, indevidamente, emitiram cheques daquela Casa de Leis [ou 

determinaram a emissão], como pagamento de um suposto fornecedor 

denominado J.R. de Paula Hotel ME para, em seguida, possibilitar a troca 

junto à “Confiança Factoring”, como forma de esconder e dissimular a 

apropriação indevida de recursos públicos?(fls. 17)

e) O requerido Guilherme da Costa Garcia, na qualidade de agente público, 

atuando como Secretário de Finanças-Tesoureiro, concorreu para a 

concretização dos supostos pagamentos indevidos em favor da empresa 

J.R. de Paula Hotel ME, assinando os cheques emitidos contra a conta 

corrente daquele Parlamento, colaborando, assim, na prática dos atos 

fraudulentos ? (fls. 19).

f) O requerido Geraldo Lauro, na qualidade de agente público, atuando nos 

Setores de “Licitação e Patrimônio” da Assembleia Legislativa, concorreu 

para a concretização dos supostos pagamentos indevidos em favor da 

empresa J.R. de Paula Hotel ME, porque era incumbido da fiscalização e 

obediência aos princípios norteadores da licitação pública, o que não foi 

observado? Bem como porque era responsável pelo recebimento de bens 

e serviços, o que jamais fez? (fls. 19).

g) Inobstante a prescrição para aplicação das sanções de caráter pessoal 

previstas na Lei nº 8.429/1992 – registrada pelo autor na inicial, as ações 

atribuídas aos requeridos enquadram-se como atos dolosos de 

improbidade administrativa e que causaram dano ao erário?

No que tange aos ônus probatório, aplica-se, in casu, a regra geral 

descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.

2.2. Provas Indicadas:

Em sua manifestação acerca da produção de provas, o requerido José 

Geraldo Riva pugna pela realização de “uma auditoria em todos os 

cheques” constantes nos processos decorrentes da denominada 

“Operação Arca de Noé”. Em síntese, argumenta que, em análise aos 

elementos probatórios coligidos no âmbito das ações civis públicas com o 

mesmo substrato fático, identificou-se a ocorrência de um “inaceitável bis 

in idem”, pois, a título de exemplificação, tem-se o cheque de nº 17248, 

destinado à sociedade empresária “Churrascaria e Restaurante Franquini 

Ltda”, o qual está acostado tanto na ação Código 225349, como também 

na ação Código 236634, ambas em trâmite neste Juízo.

A alegação de bis in idem feita pelo requerido não se mostra 

suficientemente apta a autorizar a pretensa “auditoria”, pois o 

apontamento de um único cheque que estaria sendo objeto de discussão 

em duas ações distintas, é questão a ser discutida no bojo dos 

respectivos feitos onde foram juntados, e isso, caso restar demonstrado 

que o pagamento da mesma cártula está sendo cobrado duas vezes a 

título de restituição ao erário.

No presente feito, ao que se denota dos documentos juntados na inicial, 

os cheques descritos pelo autor possuem vinculação com os fatos 

narrados, eis que teriam sido nominados à mesma pessoa jurídica, qual 

seja, J.R. de Paula Hotel ME.

 De todo modo, importante consignar que, se porventura forem 

procedentes as duas demandas em que se juntou o citado cheque, 

certamente que não haverá prejuízo aos requeridos, pois na fase de 

cumprimento do sentença terão eles a possibilidade de comprovar o 

pagamento num dos feitos e, consequentemente, excluir do outro o valor 

correspondente, o que afasta a possibilidade de bis in idem.

Assim, INDEFIRO o denominado pedido de “auditoria”.

 O requerido José Geraldo Riva apresentou, também, pedido para que este 

Juízo encaminhe ofício ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

solicitando o compartilhamento de documentos constantes na ação penal 

nº 2003.36.00.008505-4, a qual se encontra sob a relatoria do 

Desembargador Federal Mário César Ribeiro, 3ª Turma.

Argumenta o requerido que os documentos a serem solicitados são 

conhecidos como “fita detalhe do caixa”, de onde se extraem detalhes 

sobre a destinação dos valores sacados na “boca do caixa”, de modo 

que, é possível saber, por exemplo, se o cheque foi integralmente sacado 

em espécie ou se uma parte foi sacada e outra foi destinada ao 

pagamento de títulos dos requeridos, ou mesmo de terceiros envolvidos na 

suposta fraude.

A respeito do pedido supraindicado, tenho que, ao menos a priori, a prova 

apontada é de pouca relevância ao esclarecimento dos pontos 

controvertidos. Isso porque, saber se o valor total de determinado cheque 
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foi integralmente sacado em espécie na “boca do caixa”, ou se houve 

saque parcial e o restante foi destinado a outro tipo de operação, teria 

apenas o condão de corroborar com o fato de que, tais ordens de 

pagamentos em discussão foram, efetivamente, debitadas da conta 

corrente de titularidade da Assembleia Legislativa, conclusão esta que 

pode ser obtida, em tese, pelos documentos já apresentados e 

eventualmente por testemunhas que conheciam a sistemática das 

operações financeiras na agência bancária correspondente.

Do que se extrai dos autos, considerando que os cheques identificados 

na inicial teriam sido emitidos em favor da empresa denominada J.R. de 

Paula Hotel ME, o cerne da discussão está em aferir se tais ordens de 

pagamentos decorriam, ou não, de uma relação lícita de prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos entre aquela pessoa jurídica e a 

Assembleia Legislativa; bem como, por evidente, se os requeridos agiam 

em comum acordo para a prática de atos ímprobos. Com efeito, se for 

demonstrado que os pagamentos se concretizaram sem justa causa, por 

ação ou omissão dos requeridos, aparenta-se despicienda a busca pela 

forma de recebimento do portador dos cheques.

No mais, observa-se que o pedido do requerido acerca do documento “fita 

detalhe do caixa” teve por base o depoimento extrajudicial da testemunha 

Raquel Alves Coelho, Gerente da agência bancária à época dos fatos. 

Diante disso, considerando que referida testemunha foi arrolada por 

ambas as partes, sua oitiva poderá trazer maiores detalhes sobre o 

referido documento, possibilitando ao Juízo melhor compreensão da 

pertinência da prova, que poderá ser reapreciada se acaso mostrar-se 

necessária.

Contudo, por ora, indefiro a prova indicada.

Sobre o pedido para que sejam trasladadas cópias legíveis dos cheques 

acostados aos autos, anoto que tal ônus pertence à parte autora, a teor 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que 

são as cópias apresentadas pelo requerido para exemplificar os ditos 

“cheques ilegíveis” é que estão com qualidade inferior àquelas que foram 

juntadas na exordial pelo autor, as quais aparentam-se mais 

compreensíveis, tanto que não dificultaram a ampla defesa dos 

requeridos.

O requerido José Geraldo Riva pugnou, ainda, pela realização de perícia 

grafotécnica nas cópias dos cheques acostados aos autos. Justificou tal 

pretensão no depoimento extrajudicial prestado pela testemunha Raquel 

Alves Coelho, quando esta teria revelado que os cheques sacados 

continham, no verso, “assinatura de servidores da AL/MT”.

 Ocorre que, em análise ao depoimento da referida testemunha, fls. 

226/227, nota-se que as afirmações feitas por ela foram no sentido de 

que, além das assinaturas da empresa titular do crédito constantes no 

verso dos cheques, estes também continham assinaturas de Luiz Eugênio 

de Godoy, servidor da “ala financeira” da Assembleia Legislativa.

O referido servidor, conforme já consignado nos autos, é falecido, fato 

que não foi levado em consideração no pedido formulado. De tal forma, é 

certo que a impossibilidade de colheita de padrões de confronto do 

suposto autor das assinaturas, aliado ao fato de não existirem nos autos 

os documentos originais (cheques), são circunstâncias que tornam a 

perícia grafotécnica uma prova de difícil realização e, provavelmente, de 

diminuída precisão.

Aliás, tem-se na jurisprudência pátria o entendimento de que, em regra, o 

exame pericial de assinatura em documento/xerox é imprestável porque 

não leva a uma conclusão segura. Nesse sentido já decidiu o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso:

“PROCESSO CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - 

DIVERGÊNCIA QUANTO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - 

DOCUMENTO XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - 

INCONFORMISMO - PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO 

ORIGINAL - ARGÜIÇÃO ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO 

PROVIDO. A perícia grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de 

documento não tem validade porque o material examinado necessita ser o 

mais próximo do real, ainda que registrado e autenticado”. (TJ-MT - Ap 

144336/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 

05/05/2014).

Não bastasse isso, a apontada prova pericial esbarra, novamente, na 

questão tratada anteriormente acerca do documento “fita detalhe do 

caixa”, ou seja, não se vislumbra sua relevância ao esclarecimento dos 

pontos controvertidos. Isso porque, a despeito das supostas ações 

atribuídas ao referido servidor consistente em assinar nos versos dos 

cheques, existe a possibilidade das provas testemunhais esclarecerem 

quais eram as pessoas comumente responsáveis por efetuar os saques 

dos valores junto à agência bancária que funcionava na Assembleia 

Legislativa.

Além do mais, observa-se das contestações dos requeridos que, no 

mérito, não há qualquer negativa de autoria das assinaturas existentes 

nos cheques, mas sim, alegações no sentido de que os pagamentos foram 

realizados dentro da legalidade e sem mácula de improbidade. A 

exemplificar, o requerido Guilherme da Costa sustentou que “todos os 

cheques assinados” se deram “mediante apresentação dos respectivos 

procedimentos onde todas as fases foram cumpridas e atestadas (...)” - fl. 

1.409. Na mesma direção, o requerido Humberto Melo Bosaipo sustentou 

que seu único contato com os procedimentos licitatórios “era em sua fase 

final, quando da assinatura dos cheques para efetivação dos 

pagamentos, sempre após terem sido cumpridas todas as formalidades 

legais pertinentes a cada caso.” (fl. 1.390).

 Com efeito, não se mostra razoável a insurgência do requerido José 

Geraldo Riva, somente agora manifestada, acerca das assinaturas dos 

“servidores da ALMT” constantes nos cheques tratados nos autos, pois 

não há negativa de autoria daquelas.

E, de fato, conforme já consignado, o ponto principal da controvérsia está 

em esclarecer a legalidade das ordens de pagamentos em favor da 

empresa J.R. de Paula Hotel ME.

 Sendo assim, INDEFIRO a prova pericial pleiteada pelo requerido José 

Geraldo Riva.

Por fim, observa-se que o requerido Geraldo Lauro sustentou ser 

imperiosa a “realização de perícia técnica nos documentos do setor de 

patrimônio da Casa de Leis para certificar a existência de assinatura do 

requerido nos lançamentos e recebimentos de materiais” – fl. 2.279.

A pretensão acima indicada não atende ao que foi determinado na decisão 

de fls. 2.273/2.275, quando este Juízo consignou que as partes deveriam 

especificar as provas que entendem necessárias e justificar o que 

pretendem com elas comprovar.

 Ao que se denota do pedido, a perícia pugnada pelo requerido requerido 

Geraldo Lauro foi formulada de forma extremamente genérica, vez que 

não especificou quais “documentos” do Setor de Patrimônio da Assembleia 

Legislativa quer que sejam periciados.

Além disso, o requerido, ao não apontar qual será a utilidade de se 

“certificar” a existência de assinatura sua “nos documentos do setor de 

patrimônio”, deixou de justificar o que pretende com a prova indicada.

Embora não seja possível extrair da manifestação do supracitado 

requerido qual a finalidade da prova pericial, anoto que, caso os 

“documentos” se refiram a possível comprovação de prestação de serviço 

ou recebimento de material envolvendo a pessoa jurídica tratada nestes 

autos, é dever seu apresentá-los, a teor do art. 373, II, CPC.

 Por tais razões, indefiro o pedido de prova pericial apresentado pelo 

requerido Geraldo Lauro.

Passo a analisar as provas indicadas pelo requerido Humberto Melo 

Bosaipo (fls. 2.286/2.287).

“Juntada de auditorias do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”: 

Ao que se depreende, tais documentos já se encontram juntados aos 

autos, sendo os mesmos que foram trazidos pelo requerido José Geraldo 

Riva, conforme se verifica às fls. 1.482/2.059. Caso o requerido pretenda 

juntar documentos novos, e que sejam diversos daqueles que se 

encontram nos autos, poderá fazer uso da faculdade prevista no art. 435 

do Código de Processo Civil .

“Juntada dos Originais dos Cheques Constantes na Ação”: INDEFIRO a 

pretensão, vez que a justificativa apresentada faz referência à realização 

de exame grafotécnico. Desse modo, faço remissão aos mesmos motivos 

anteriormente apontados, quando, em análise a requerimento do requerido 

José Geraldo Riva, foi indeferida a perícia grafotécnica, especialmente 

porque não há controvérsia quanto às assinaturas apostas nos cheques. 

Além disso, não há informações nos autos informação acerca dos 

cheques originais, e o requerido não fez qualquer apontamento a esse 

respeito.

 “Acareação dos réus Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira com o 

requerente”: Tal pedido se mostra inadequado, vez que os indicados “Joel 

Quirino” e “José Quirino” não são partes na presente ação. Ademais, 

ainda que aqueles fossem requeridos, o deferimento de acareação 

pressupõe a existência de declarações prestadas em Juízo e a 

divergência entre elas, o que por evidente ainda não ocorreu, pois 
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nenhuma das partes ou testemunhas foram ouvidas, não sendo este o 

momento oportuno para a pretensão da espécie. Além disso, a teor do art. 

461, II, do CPC, a acareação pode se dar entre 2 (duas) ou mais 

testemunhas, ou de alguma delas com a parte, não havendo previsão de 

acareação entre requeridos.

 Assim, INDEFIRO a indicada “acareação”. Por outro lado, registro que 

apesar da constatação de que os mencionados “Joel Quirino” e “José 

Quirino” não são demandados no presente feito, não há óbice a eventual 

oitiva deles como testemunhas, caso assim sejam arrolados pelo requerido 

Humberto Melo Bosaipo.

“Prazo de 15 dias para juntada de depoimentos dos mesmos (Nilson 

Teixeira e Kátia Aprá) em ações penais que tratam da mesma questão em 

relação a outras empresas”: DEFIRO a prova emprestada ora apontada.

3. Dispositivo:

Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes.

 Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito.

Com efeito, a regra concernente a produção de prova é que ela seja 

produzida no processo em que será utilizada para formação do 

convencimento do julgador; no entanto, em respeito ao princípio da 

economia processual, é possível que se utilize no processo prova já 

produzida em outro, nos termos do que preceitua o art. 372 do Código de 

Processo Civil.

Ressalto que, acerca da utilização da prova emprestada em processos de 

improbidade administrativa, recentemente o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça assentou que:

“No universo das ações de improbidade administrativa, o curso do tempo 

pesa contra a integridade do patrimônio público e a própria inteireza ética e 

funcional das instituições, atingidas pelo comportamento ilícito de agentes 

públicos e particulares concorrentes. Se a constatação de que o 

empréstimo do testemunho não violará direitos fundamentais do indivíduo, 

a repetição pela repetição, sem a identificação da sua efetiva necessidade 

como forma de salvaguardar direitos, deve ser rechaçada” (STJ; 

AgInt-AREsp 1.403.681; Proc. 2018/0308922-8; SP; Segunda Turma; Rel. 

Min. Francisco Falcão; Julg. 05/09/2019; DJE 16/09/2019).

 Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que:

i) manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada;

ii) na hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser 

necessária a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um 

daqueles autos, apontem especificamente qual o ponto controvertido dos 

presentes autos não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando 

exatamente qual o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar;

iii) esclareçam se persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas 

das ouvidas naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 

(quinze) dias, arrola-lás, indicando expressamente o fato controverso que 

com elas desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º 

do Código de Processo Civil.

 PROCEDA-SE com as baixas necessárias quanto ao requerido Nivaldo de 

Araújo, com exclusão de seu nome do polo passivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447047 Nr: 21173-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, PAULO MARIA FERREIRA LEITE, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LEÃO 

OSORIO - OAB:DF. 41.800, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250016/SP, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 

42.990, HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - OAB:40887, 

LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS 

- OAB:130011, WEUDYS CAMPO FURTADO - OAB:14.700/MT, WILLIAM 

PEREIRA LAPORT - OAB:DF. 44.658

 ...3. Dispositivo: Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos 

controvertidos, DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes. 

Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito. .... 

Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que: i) 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada; ii) na 

hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser necessária 

a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um daqueles autos, 

apontem especificamente qual o ponto controvertido dos presentes autos 

não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando exatamente qual 

o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar; iii) esclareçam se 

persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas das ouvidas 

naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolá-las, indicando expressamente o fato controverso que com elas 

desejam ....Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 275021 Nr: 4407-02.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, 

GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO 

PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:OAB/SP 286.551, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250016, 

HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, IURI DO LAGO 

NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075, KAIO MARCELLUS DE 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA 

- OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38.651/SP, 

MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

REBECA NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 ...Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos controvertidos, 

DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes. Entretanto, 

considerando que em autos semelhantes ao presente feito, quais sejam, 
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os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 356362, já foram 

designadas audiências para oitiva de testemunhas, DEIXO de designar, 

por ora, audiência de instrução no presente feito. Assim sendo, 

DETERMINO que, após a realização das audiências designadas nos autos 

retro citados, sejam intimadas as partes para que: i) manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos depoimentos colhidos nos 

referidos autos como prova emprestada; ii) na hipótese de discordância, 

ou seja, no caso de entenderem ser necessária a repetição da oitiva das 

testemunhas já ouvidas em um daqueles autos, apontem especificamente 

qual o ponto controvertido dos presentes autos não restou abarcado pela 

oitiva já realizada, justificando exatamente qual o aspecto do referido 

ponto que pretendem comprovar; iii) esclareçam se persiste o interesse na 

oitiva de testemunhas diversas das ouvidas naqueles autos, caso em que 

deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, arrolá-las, indicando 

expressamente o fato controverso que com elas desejam comprovar, 

observando-se o disposto no art. 357, § 6º do ... Cuiabá, 08 de Janeiro de 

2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 239650 Nr: 8497-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 1599/E, 

FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 14065/E, FELIPE 

NOBREGA ROCHA - OAB:OAB/SP 286.551, GEORGE ANDRADE ALVES - 

OAB:250.016/SP, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - OAB:11113/E, 

IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - OAB:35075/DF, KAIO 

MARCELLUS DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:35.080/DF, LEANDRO DIAS 

PORTO BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - 

OAB:38.651/SP, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - OAB:39.688/DF, 

REBECA NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 ...3. Dispositivo: Ante todo o exposto, para esclarecimento dos pontos 

controvertidos, DEFIRO tão somente a prova oral pugnada pelas partes. 

Entretanto, considerando que em autos semelhantes ao presente feito, 

quais sejam, os de código n.º 236444, n.º 275011, n.º 236634 e n.º 

356362, já foram designadas audiências para oitiva de testemunhas, 

DEIXO de designar, por ora, audiência de instrução no presente feito. 

...Assim sendo, DETERMINO que, após a realização das audiências 

designadas nos autos retro citados, sejam intimadas as partes para que: i) 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a utilização dos 

depoimentos colhidos nos referidos autos como prova emprestada; ii) na 

hipótese de discordância, ou seja, no caso de entenderem ser necessária 

a repetição da oitiva das testemunhas já ouvidas em um daqueles autos, 

apontem especificamente qual o ponto controvertido dos presentes autos 

não restou abarcado pela oitiva já realizada, justificando exatamente qual 

o aspecto do referido ponto que pretendem comprovar; iii) esclareçam se 

persiste o interesse na oitiva de testemunhas diversas das ouvidas 

naqueles autos, caso em que deverão, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arrolá-las, indicando expressamente o fato controverso que com elas 

desejam comprovar, observando-se o disposto no art. 357, § 6º do Código 

de Processo Civil. ... Cuiabá, 08 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738079 Nr: 34618-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAVALCANTE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE MORAES DIAS, SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, YENES JESUS DE MAGALHÃES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT, VILSON PEDRO NERY - OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLA MITIKO 

HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, DIEGO RIBEIRO DE BARROS - 

OAB:50.374/PR, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 11322, MURILO MATEUS MORAES 

LOPES - OAB:12.636/MT, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - 

OAB:19.701/MT, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT, TANIA REGINA IGNOTTI 

FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948/MT, WALDEMAR GOMES DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:8.070/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a decisão de fls. 1438/1441, destes autos, 

Transitou em Julgado, sem interposição de Recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 824899 Nr: 30935-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA VIDOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GUERINO VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA RUBINA PEDRO 

PASSARE - OAB:14.499, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT

 Vistos.

 Cuida-se de Cumprimento de Sentença promovido por Célia Regina Vidotti 

em defavor de Cristiano Guerino Volpato.

O decisum de fl. 216 deferiu o pedido de nova tentativa de penhora via 

Sistema Bacen-Jud, porém, a busca não foi exitosa.

 Instada, a se manifestar não se manifestou.

 Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.

 Considerando que após o período de 01 (um) ano de suspensão da 

execução não foram localizados bens do executado hábeis a assegurar o 

pagamento do débito exequendo, DETERMINO, desde já, o arquivamento 

dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, 

terá início o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 (cinco) anos, a serem 

contados a partir do arquivamento dos autos. Fixo tal lapso prescricional, 

por analogia, por ser o mesmo aplicável à ação principal (Cód. 235489) 

que motivou o ajuizamento deste incidente de exceção de suspeição, bem 

como porque o valor da causa de origem foi utilizado como parâmetro ao 

cálculo da multa que ora se executa.

 Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 
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exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Janeiro de 2019.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 457759 Nr: 27991-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCIA CRISTINA PEREIRA SENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS, MAURO ZAQUE DE JESUS - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342/MT, JOSE 

EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4681/MT, LUIZ FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3.934/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 Vistos.

Conforme anotado na parte final da sentença de fls. 2508/2534, ante a 

improcedência da demanda, foi revogada a liminar anteriormente 

concedida, sendo determinada a liberação de todos os bens da requerida 

constritados nestes autos.

Porém, em despacho posterior, o Juízo indeferiu o desbloqueio de bens 

face a possibilidade de o Desembargador Relator do recurso de apelação 

modificar o efeito do recebimento.

Consoante acórdão de fls. 2714/2719, a sentença de improcedência foi 

mantida.

Em petição de fls. 2724/2725 a requerida informa que ainda susbsite o 

bloqueio de valores em conta bancária de sua titularidade (C/C nº 

23.585-7, agência 2128-8, Banco do Brasil), bem como a restrição no 

veículo Citroen, Placa NPQ 2581, ano 2012, Renavam nº 00429651279.

Assim, DETERMINO sejam restituídos à requerida os valores bloqueados 

via Sistema Bacen-Jud, mediante expedição do competente alvará 

eletrônico.

No mais, EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT, tendo em vista que não foi 

possível realizar o levantamento da restrição sob o bem móvel via Sistema 

RENAJUD, conforme extrato que segue.

Intime-se a parte requerida e, após as providências de praxe, 

ARQUIVEM-SE os autos.

 Cuiabá, 10 de Janeiro de 2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 280831 Nr: 6269-08.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO, FRANCISCO ALVES DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluisio Metelo - 

OAB:8298/MT, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4574/MT, 

FABIOLA COLINO BISPO SANTOS - OAB:10518, LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, Luiz Fernando Lemos dos Santos - 

OAB:3098/MT, MIRIAN MARCLAY VOLPATO LEMOS MELO - 

OAB:8733-B

 Vistos.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 799/800, oportunidade em que 

consignou não possuir interesse nos veículos localizados via sistema 

Renajud, em razão da existência de outras restrições pendentes nos 

mesmos bens.

No mais, anotou que em consulta ao Sistema Anoreg/MT constatou que a 

entidade associativa executada é proprietária do imóvel registrado na 

Matrícula nº 14.3221 (um lote de terreno na Zona Urbana), requerendo, 

assim, a penhora de referido bem.

 É a síntese.

Com fundamento no inciso V do art. 835 do CPC, DEFIRO a penhora. 

LAVRE-se o TERMO DE PENHORA do imóvel matriculado sob o número 

14.221, Cartório 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Cuiabá/MT, de propriedade da Executada ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO.

Após, caso a executada tenha advogado constituído nos autos, intime-o 

acerca da penhora realizada por intermédio da publicação desta decisão, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual manifestação 

(art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Em seguida, expeça-se ofício ao Cartório competente para que promova a 

averbação da penhora.

 Relativamente ao pedido ministerial contido no item “c” de fl. 799-v, tal 

providência já foi adotada por força da decisão de fl. 794.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de Janeiro de de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716867 Nr: 10807-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ, ANA 

VIRGÍNIA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS DA SILVA, ALEX NEVES JUNIOR, 

RENATO DE SOUSA AQUINO, GILDÁZIO DE ALMEIDA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VIRGINIA DE CARVALHO 

- OAB:1356, ELLY CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.132-B/MT, ESDRAS 

SIRIO VILA REAL - OAB:8364, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, FRANCINE LAURA SEECO - OAB:15421/MT, GILMAR 

ANTONIO DAMIN - OAB:8111/MT, JOAQUIM BAZILIO - OAB:OAB/SP 

93.308, JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB:5493, LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, 

ROBELIA DA SILVA MENEZES - OAB:23212, RODRIGO PAULO CORREA 

- OAB:2841/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 Vistos.

 INDEFIRO o pedido do requerido Alex Neves Júnior formulado às fls. 

1501/1502, tendo em vista que, inobstante não tenha ocorrido irresignação 

do autor quanto à improcedência parcial da demanda, o feito se sujeita ao 

reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por 

aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65 [STJ. 1ª 

Seção. EREsp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 

24/5/2017 (Info 607)]. Assim, não há que falar-se em trânsito em julgado 

da sentença com relação ao mencionado requerido.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1073666 Nr: 56934-47.2015.811.0041
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOELMA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:9398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÂNNIA LAÍS MARQUES 

FERRAZ - OAB:18507, NELSON FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para condenar a empresa requerida a 

construir elevador ou rampa de acesso ou outro meio de acessibilidade 

disponível, para que as pessoas com deficiência tenha total acesso ao 

prédio, adequando-o às normas legais de acessibilidade, segundo as 

especificações da ABNT, no prazo de noventa (90) dias, sob pena de 

multa, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, 

até o valor de R$1.000.000,00 (Um milhão de reais).No tocante aos 

honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil 

pública, se não comprovada má-fé processual, nos termos do art. 18, da 

Lei nº 7.347/85.Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015.Transitada em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1232045 Nr: 15531-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RODRIGUES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO ALVES, ANDREA 

APARECIDA LUZ DE ALMEIDA BARROS RIBEIRO ALVES, DJALMA DE 

JESUS RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANETE FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:12726, BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19.512/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelos arts. 152 e 203 do 

CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar 

o Embargante ROBSON RODRIGUES XAVIER, por meio do seu patrono 

LUCAS BERNADINO, OAB-MT Nº 12.027, para manifestar diante das 

contestações, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1404383 Nr: 9932-42.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TOLENTINO DA SILVA, MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:OAB/MT 13.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão de Ref. 15 deu apenas parcial provimento aos embargos 

declaratórios que haviam sido apresentados pelo requerente Sérgio 

Ricardo de Almeida.

Contudo, conforme petição de Ref. 20, a publicação no DJE acerca da 

aludida decisão não constou o nome do atual patrono do requerente, o que 

de fato se constata das certidões de Referências 17 e 19, lançadas no 

Sistema Apolo.

Assim, reconheço a nulidade da intimação anotada na Ref. 19.

Por consequência, concedo ao requerente a restituição de prazo para 

eventual pretensão recursal, a ser contado a partir da intimação da 

presente decisão.

 Proceda-se com as alterações necessárias junto ao sistema processual 

para fazer constar o nome do atual patrono do requerente.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1404384 Nr: 9933-27.2019.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS REGENOLD FERNANDES, PAULO 

ROBERTO JORGE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A decisão de Ref. 12 negou provimento aos embargos declaratórios que 

haviam sido apresentados pelo requerente Sérgio Ricardo de Almeida.

Contudo, conforme petição de Ref. 17, a publicação no DJE acerca da 

aludida decisão não constou o nome do atual patrono do requerente, o que 

de fato se constata das certidões de Referências 14 e 16, lançadas no 

Sistema Apolo.

Assim, reconheço a nulidade da intimação anotada na Ref. 16.

Por consequência, concedo ao requerente a restituição de prazo para 

eventual pretensão recursal, a ser contado a partir da intimação da 

presente decisão.

 Proceda-se com as alterações necessárias junto ao sistema processual 

para fazer constar o nome do atual patrono do requerente.

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133277 Nr: 24294-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, HELIANE DE CASTRO ZANOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis de Almeida Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269 OAB/MT, GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7082, LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:8.534, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850/MT, PATRYCK DE 

ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico e dou fé que, em cumprimento a determinação judicial (ref. 78), 

remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de intimar os 

requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas 

comprovar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066021/01/2020 Página 2235 de 2237



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321723 Nr: 23441-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, LUIZ ALBERTO 

DONDO GONÇALVES, VANDERLEI CARVALHO DA SILVA, CLOVIS 

DAMIAO MARTINS, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, JOSE DIVINO 

XAVIER DA CRUZ, ALCEMIRO MACHADO, HEBERT LOPES DOS SANTOS, 

FEIK NABOR BARROS JOAQUIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA CRISTINA 

BARDUSCO SILVA - OAB:PROMOTORA JUST., DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST., GERSON 

VALÉRIO POUSO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, 

ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE JUSTIÇA, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MOSER - 

OAB:6.357 OAB/MT, ANTÔNIO CARLOS DE ABREU - OAB:9220, 

ANTONIO RODRIGUES DE LEMOS AUGUSTO - OAB:9.120/MT, CASSIO 

RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - OAB:6462/MT, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOÃO LUIZ DO 

ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI - OAB:6746/MT, José Renato Miglioli 

Cordovez - OAB:354582, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE 

SOUZA - OAB:10070, MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSÚ PRATES - 

OAB:4.652/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT, RAFAELLA ARAUJO E 

MEDEIROS - OAB:13.562/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-B/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:3942/TO, UEBER 

ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT, VANESSA MARTINS 

LEMOS - OAB:7.376/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fls. 1.424 

remeto o presente feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar o patrono dos requeridos para apresentar os memoriais escritos, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001194-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELUMAT CONSTRUCOES LTDA. - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1001194-19.2017.8.11.0041. 

Vistos etc. Esta ação civil pública foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, 

em desfavor da empresa Relumat Construções Ltda-ME, visando ressarcir 

os danos causados ao cofre estadual, em razão da existência de 

superfaturamento constatado nos contratos de locação n.º 156/2011; 

2016/2011; 217/2012 e 064/2014. Inicialmente, foi ajuizada medida 

cautelar, onde foi concedida liminar suspendendo os pagamentos 

pendentes referentes aos contratos questionados e, determinando que as 

salas de aulas moveis não fossem retiradas dos locais onde estavam 

instaladas, para que não houvesse prejuízo aos estudantes e ao ano 

letivo. Posteriormente, a empresa requerida firmou outros contratos com o 

Estado de Mato Grosso, com o mesmo objeto, bem como o requerente 

finalizou a licitação para a contratação de salas de aula, o que permitiria 

cessar o uso dos bens da requerida, substituindo-os pelo novo 

fornecedor. Entretanto, o Estado não firmou novos contratos e 

permaneceu utilizando os bens da requerida, ao que consta, sem a devida 

contraprestação, o que não se pode admitir. Nesse sentido, pela decisão 

proferida no id. 22506679, a liminar foi parcialmente revogada, 

determinando que o estado de Mato Grosso devolvesse todos os bens da 

requerida, no prazo de noventa (90) dias. No id. 26224605, o requerente 

informou a impossibilidade de devolver as salas de aulas moveis, no prazo 

determinado, sob pena de prejudicar a oferta de educação aos alunos da 

rede pública estadual. Assim, apresentou um cronograma para a 

devolução de todas as salas de aula, uma vez que as unidades escolares 

passarão por reformas, com a ampliação do número de salas de aula. A 

empresa requerida apresentou manifestação no id. 27646616, 

concordando com o cronograma apresentado. É o que merece registro. O 

processo está na fase de saneamento ou julgamento antecipado e o 

objeto desta ação é apenas patrimonial, conforme se verifica dos pedidos 

de mérito, mais precisamente, o item “b”, da emenda da inicial juntada no id. 

12694524: “a condenação da RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA à 

devolução dos valores recebidos a maior, através do superfaturamento 

dos contratos celebrados com a SEDUC, a ser apurada via perícia judicial 

e quantificada em liquidação de sentença, resguardada a possibilidade de 

compensação entre os valores efetivamente pagos pelo Estado de Mato 

Grosso até o ajuizamento da ação para com os valores que vierem a ser 

reconhecidos como devidos, a título de aluguel, no transcurso do 

interregno processual”. Há indícios nos autos acerca da existência de 

sobrepreço e superfaturamento nos contratos de locação n.º 156/2011; 

2016/2011; 217/2012 e 064/2014, firmados entre as partes. Por outro lado, 

não há dúvida que o requerente utilizou e continua a utilizar os bens da 

empresa requerida, que deve ser justamente remunerada, sob pena de 

enriquecimento ilícito. A controvérsia está limitada, portanto, a questão 

patrimonial, que pode ser objeto de uma composição amigável. A moderna 

orientação do direito busca primordialmente, a solução pacífica dos 

conflitos, como se denota da legislação mais recente, de aplicação geral, 

como a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a Lei n.º 

13.129/15 (arbitragem na administração pública) e a Lei n.º 13.140/15 

(autocomposição de conflitos e mediação na administração pública). 

Nesse sentido, também parece importante ressaltar que o próprio 

preambulo da Constituição Federal de 1988 propõe um compromisso com a 

solução pacífica dos conflitos, o que também atende aos princípios 

constitucionais da eficiência e economicidade (arts. 37 e 70, CF/88). Desta 

forma, visando a solução amigável do conflito, designo a audiência de 

conciliação para o dia 11/02/2020, às 15:30 horas. Se não houver a 

possibilidade de acordo, na audiência, as partes poderão esclarecer as 

suas alegações, visando delimitar as questões de fato e de direito sobre a 

qual deverá recair a atividade probatória, bem como deverão indicar e 

justificar as provas que pretendem produzir, inclusive, apresentar rol de 

testemunhas, caso pretendam a produção de prova oral (art. 357, CPC), 

ou, ainda, manifestar acerca do julgamento do feito no estado em que se 

encontra. Intimem-se as partes, consignando as advertências legais. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2019. Celia Regina Vidotti Juíza 

de Direito
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